หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา

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

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

วันที่ 23 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
2. CD-ROM รายงานประจําป 2558 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จากรายงานประจําป 2558 อยางยอ
4. ประวัติผูสอบบัญชี
5. ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
8. สารสนเทศการเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
9. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
10. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
11. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
12. ขาวประชาสัมพันธ “งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559”
13. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
14. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งติดบารโคคของผูถือหุน
(โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
15. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2559 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงาน
การประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2.
และสิ่งที่สงมาดวย 3. ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว า สมควรที่ จ ะเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ รั บ ทราบรายงานประจํ า ป ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558
การลงมติ
ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ
รายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ใน แตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และงดจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
มีรายละเอียดดังนี้
1.ในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 139,643,862.78 บาท ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไร
ดัง กลา วเปน ทุน สํา รองตามกฎหมายจํา นวนรอ ยละ 5 ของกํา ไรสุท ธิสํา หรับ ป ซึ่ง คํา นวณไดเ ปน เงิน
จํานวน 6,982,193.14 บาท
อยางไรก็ตาม เพื่อใหทุน สํา รองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํา นวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุน
จดทะเบีย น บริษัท ฯ จึง จัด สรรเงิน กํา ไรสุท ธิเ ปน ทุน สํา รองตามกฎหมายเปน จํา นวนเงิน สํา รองตาม
กฎหมายทั้ง สิ้น 7,688,182.48 บาท ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจํานวน
49,279,999.75 บาท คิดเปนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
2. งดจายเงินปน ผลประจําป 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงิน ปนผลที่กําหนดไวในอัตรา
ไมนอ ยกวา รอ ยละ 50 เนื่อ งจากบริษัท ฯ ตอ งสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ และเพื่อสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2558 และ 2557 มีดังตอไปนี้
รายการ
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสะสม (บาท)
3. กําไรตอหุน (บาท)
4. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน
4.1 การจายเงินปนผลระหวางกาล
เงินสดปนผล
มูลคาหุน ปนผล
4.2 การจายเงินปนผลประจําป
5. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท)
6. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
7. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
31 ธันวาคม 2558 (เสนองด)
31 ธันวาคม 2557
139,643,862.78 บาท
551,836,345.30 บาท
405,436,778.87 บาท
335,083,121.68 บาท
0.045 บาท
0.179 บาท
จายปนผล
จายปนผล
จํานวนหุน
จํานวนหุน
(บาท/หุน)
(บาท/หุน)
-

-

1,400,000,000
0.02
1,400,000,000
0.12
3,080,121,158
0.02
0.16 บาทตอหุน
257,602,423.16 บาท
รอยละ 46.68

การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนการตรวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก ป และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ทะเบียนเลขที่ 3930 เปนผูลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทยอย
ในป 2556-2558 รวม 3 ปโดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี
หรือ
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ทะเบียนเลขที่ 3844 ยังไมเคยลงนาม หรือ
3. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ทะเบียนเลขที่ 5874 ยังไมเคยลงนาม
ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษทั ฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด
1. คาสอบบัญชี
2. คาบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น

ป 2559 (ปที่เสนอ)
1,200,000
1,200,000

ป 2558
1,160,000
1,160,000

ทั้งนี้ คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจํานวน 40,000 บาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.45 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับคาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน มาพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2559
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

-4-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดให “ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง ”
ปจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ ไดแก
1. นายพิชญ

โพธารามิก

2. นายปรีชา

ลีละศิธร

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
(ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5.)
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ในป 2558 ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ กํ า หนดค า ตอบแทนตามตํ า แหน ง และค า บํ า เหน็ จ ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ภาระหนาที่และความรับผิด ชอบแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตาม
ตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559 เปนจํานวนเงิน
ไมเกิน 7 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนตอเดือน(บาท)
ป 2559 (ปที่เสนอ)
ป 2558
70,000
70,000
50,000
50,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมมี
ไมมี

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

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เปน 466,999,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,800,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท โดยการตัด
หุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปน
หุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติใหออกและเสนอขาย
ในการประชุมสามัญประจําป 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2559
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-6-

วาระที่ 9

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

466,999,997.50 บาท

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

4,669,999,975 หุน

(สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)

- หุน ”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
กระทรวงพาณิชย
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 466,999,997.50 บาทเปน 498,499,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 31,500,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน และแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 466,999,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่สงมาดวย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

498,499,997.50

บาท (สี่รอยเกาสิบแปดลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพัน
เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใช
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม 2559) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนใน
เรื่ อง) ซึ่ง มี มูล ค า
การเขาซื้อสิ นทรั พย (ลิ ข สิ ทธิ์ภาพยนตรจํา นวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํา นวน 29
103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระ
คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง
ดังกลาว แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ
2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ ลิขสิทธิ์
ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ทั้งนี้ การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนายวิสูตร
พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาว ถือเปน
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การออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขาทํารายการ
ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตรดังกลาวตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนําหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร
การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เทากับรอยละ 1.92 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผย
รายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามที่
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว
อนึ่ง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ดังกลาว ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น
จึงไมถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการ
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2546
ใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ เพื่อใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ และเขาทําสัญญาอื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ
มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย
มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนในการซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ การลงนามใน
สัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงานราชการ หรือ
องค ก รกํ า กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ตลอดจน
ดําเนินการตางๆ ตามจําเปนและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อใหการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง
โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่สงมาดวย 7. สารสนเทศ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด สิ่งที่สงมาดวย 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม
2559) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 265,000,000
หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 6.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว า สมควรที่ จ ะเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป
(General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว
วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (วัน Record Date) ใน
วันจันทรที่ 21 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ
แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยในกรณีที่ทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวย 15. (ติดอากรแสตมป 20 บาท)
พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหที่ประชุม
กอนเริ่มการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใช
หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงค
จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ ไดที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ หมวดยอยขอมูลผูถือหุน
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ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่สงมาดวย 9.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายนวมินทร ประสพเนตร)

(นายซัง โด ลี)

กรรมการ

กรรมการ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เขารวมประชุม
1.นายพิชญ
โพธารามิก
2. ดร.โสรัชย
อัศวะประภา
ประสพเนตร

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

3. นายนวมินทร
4. นายซัง โด ลี
5. นายคมศักดิ์

วัฒนาศรีโรจน

6. นายศิริ
7. นางพรรณี
8. นายปรีชา

เหลืองสวัสดิ์
วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

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

สิรชัยรัตน
ศิลมานนท
บุณยะเสน
รักวงษ
ธาราวร
พูนพัฒนสุข
ศิริสัมพันธ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมธุรกิจระหวางประเทศ
ผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบาย
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผูเขารวมประชุม
1. นายวัชรินทร
2. นางนิตยา

ภัสรพงษกุล
เกียรติเสรีกุล

ผูแทนจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด
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เริ่มการประชุม
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย เขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ
โดยสรุปใหที่ประชุมทราบ กลาวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ประธาน
ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม
 ถาไม มีผูถือหุน ทานใดไมเ ห็น ดว ย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถื อหุน เห็นชอบ หรือ เห็น ดว ยตามมติ
ที่นําเสนอ
 ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร
ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพื่อนํามาทําการประมวลผล ดวยการ
หักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผูถือหุน
ไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียนเขารวม
ประชุมแลว
 เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให
สอบถามขอมูลใดๆ หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัย หรือจะสอบถามขอมูล สามารถใชไมโครโฟนที่ต้ังอยู หรือ
ยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่บริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังที่นั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ถือ
และเมื่อประธานได แจงปด การรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนน
ที่สงหลังจากนั้นเปนโมฆะ และไมนํามานับคะแนนเสียง
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ
เปนคัสโตเดียนที่สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงมากนอยเพียงใด ในแตละความเห็นก็ได
4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด
นอกจากนี้ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เมื่อประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
โดยนางสาวรุงทิวา จารุรัตนาภรณ จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ซึ่งระบุวา ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
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(1)
(2)

(3)

ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
ผู ถือหุ น แตล ะคนจะใชค ะแนนเสีย งที่มีอยูทั้ ง หมดตาม ขอ (1) เลื อกตั้ง บุ ค คลเดี ย วหรือ หลายคนเป น
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด

สําหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ”
ดังนั้น
ถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม
จะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1,026,707,053 หุน จึงจะสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได ทั้งนี้ ปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดเทากับ 3,080,121,158 หุน
โดยกอนการประชุมนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซต www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ไดแจงผลให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว
จากนั้นนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 331 ราย นับจํานวนหุนได 2,483,332,412 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,080,121,158 หุน คิดเปนรอยละ 80.6245 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนที่เขาประชุมวันนี้ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน ทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ซึ่งตัวแทนผูถือหุนที่อาสารับหนาที่ดังกลาวไดแก คุณอนาวรณ ธูปทอง และคุณจิณัฐตา ชนะพิมพ ผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
วาระที่ 1

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปน
ดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 347 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,487,208,475
0
0
0
2,487,208,475

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2557
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่
สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยที่คณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายให นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2557 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้
สําหรับฐานะการเงินป 2557 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 5,705 ลานบาท
มีสินทรัพยหมุนเวียน 1,659 ลานบาท มีที่ดินอุปกรณสุทธิและสินทรัพยไมมีตัวตนรวม 1,726 ลานบาท และสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น 2,320 ลานบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ในป 2556 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 2,319 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 68 โดยมีที่ดินและอุปกรณ ตลอดจนสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 1,183 ลานบาท และตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใ ชคลื่นความถี่เ พื่อใหบริการโทรทัศน ระบบดิจิตอลทั้งจํานวนซึ่งทยอยตัด 15 ป ตามอายุสัญญาสุทธิ
เปนเงินจํานวน 2,109 ลานบาท
กลุ ม บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น รวม 2,742 ล า นบาท โดยแบ ง เป น หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นจํ า นวน 733 ล า นบาท และหนี้ สิ น
ไมหมุนเวียนจํานวน 2,009 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 2,449 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 836 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับรูหนี้สินตนทุนจากการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โทรทัศนระบบดิจิตอล
ทั้งจํานวนและทยอยชําระภายใน 6 ป ตามเงื่อนไข และมียอดคางชําระจํานวน 1,873 ลานบาท และมีเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศ จํานวน 403 ลานบาท เพื่อชําระตนทุนใบอนุญาตฯ งวดที่ 1
กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ป 2557 จํานวน 2,963 ลานบาท ลดลงจํานวน 130 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556
ซึ่ง มีจํา นวน 3,093 ลานบาท หรือ คิด เปน ลดลงร อยละ 4 เนื่องจากมีกําไรเบ็ด เสร็จประจําป 2557 จํานวน 43
ลานบาท และมีการจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 173 ลานบาท
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ผลการดําเนินงาน ป 2557 มีรายละเอียดดังนี้ คือ
กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,603 ลานบาท เพิ่มขึ้น 105 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ซึ่งรายไดที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากกลุมธุรกิจมีเดียและคอนเทนต และสวนใหญเปนรายไดคาโฆษณาทีวี ที่เริ่มธุรกิจในป 2557
ในป 2557 มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานกอนรายจายทางการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 10 ลานบาท ซึ่งลดลง
จํานวน 553 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 102 และมีกําไรสุทธิในป 2557 จํานวน 39 ลานบาท ลดลง
จํานวน 462 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 92 ซึ่งสาเหตุที่ทําใหกําไรสุทธิลดลงเนื่องจากเริ่มรับรูในการทํา
ธุรกิจทีวีดิจิตอล คาบริการโครงขาย คาบริการคอนเทนต คาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ และคาโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ในระหวางป 2557 มีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นสรุปได ดังนี้
เมษายน 2557 : ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีมติใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จาก กสทช. มูลคารวมทั้งสิ้น
3,186.56 ลานบาท สําหรับใบอนุญาต 2,250 ลานบาท/คาบริการโครงขาย 816.56 ลานบาท และทรัพยสิน 120
ลานบาท
เมษายน 2557 : สถานีโทรทัศนชอง Mono29 เริ่มทดลองออกอากาศวันแรก ภายใต Concept “ฟรีทีวีที่มีหนังดี
ซีรีสดัง มากที่สุด” ดวยคอนเทนตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตรไทยและนานาชาติ ละครซิทคอมและซีรีส
กรกฎาคม 2557 : บริษัทไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียน mai ยอดเยี่ยมแหงป 2557 ในงานมอบรางวัลเกียรติยศ
“Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทที่มี
ผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบป ในกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai
กันยายน 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลานบาท เปนทุน
จดทะเบียนใหม 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท
เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 168 ลานบาท และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
กันยายน 2557 : บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียน 462 ลานบาท (หุนสามัญ
4,620,000,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 0.1 บาท) โดยมี ทุ น ออกจํ า หน า ยและชํ า ระแล ว 308 ล า นบาท (หุ น สามั ญ
3,079,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท )
กันยายน 2557 : บริษัทเขารับรางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจําป 2557” จัดโดยสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย ในโอกาสที่ทางบริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 100 คะแนนเต็ม ซึ่ง
บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนปแรก
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ตุลาคม 2557 : บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) 1,500,002,627 หนวย ใหแก
ผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 15 หนวยตอ 14 หุนสามัญเดิม อายุการใชสิทธิ 5 ป
นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุน
สามัญ 1 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิทธิ 2.5 บาท โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันทําการสุดทาย
ของเดือนธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557 : มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 121,183 หนวย โดยจัดสรรเปนหุนสามัญใหมจํานวน
121,183 หุน บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 8 มกราคม 2558 ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดแสดงเงิน
รับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวน 0.3 ลานบาท เปน “เงินรับลวงหนาคาหุน”
ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,499,881,444 หนวย
ธันวาคม 2557 : บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอด
คาซท จํากัด เปนจํานวนเงินบริษัทละ 250,000 บาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว)
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา ในเดือนมีนาคมที่ผานมา มีผูถือหุนใชสิทธิ
แปลงสภาพ MONO-W1 หรือไม จํานวนเทาไหร
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบคําถามผูถือหุนวา เดือนมีนาคม รอบการใชสิทธิ วันที่ 24-27 และ 30
มีนาคม 2558 มีผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพ 814,379 หนวย
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพื่อทราบ
ไมมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย (2) ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย ไดสอบถามวา สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทตามขอมูลหนา
126 ในรายงานประจํ า ป 2557 ระบุ ว า ป 2557 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นรวม 1,659.26 ล า นบาท ลดลงจาก
2,741.17 ลานบาท ในป 2556 อยางมาก เปนเพราะสาเหตุใด
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตอบคําถามวา สินทรัพยหมุนเวียนลดลง เนื่องจาก
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 645.05 ลานบาทในป 2556 เปน 4,045.59 ลานบาท โดยเฉพาะสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่เพิ่มขึ้นจาก 322.60 ลานบาทในป 2556 เปน 1,222.23 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของคอนเทนตที่ซื้อมาในระหวางป
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวแบงเปน 2 สวน คือ คอนเทนตที่ซื้อ
เพิ่มมาสําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลที่เริ่มตนป 2557 สวนที่สองคือตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หลังจากที่
ประมูลได ทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น 2,250 ลานบาท และภาพรวมของสินทรัพยเติบโตขึ้นจาก 3,386.22 ลานบาท เปน
5,704.85 ลานบาท
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 371 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,488,699,320
0
6,568,700
0
2,495,268,020

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2557
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงิน
ปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืน
เงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2557 ดังนี้
1. ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 551,836,345.30 บาท (หารอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสน
สามหมื่นหกพันสามรอยสี่สิบหาบาทสามสิบสตางค) ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไรดังกลาว เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับป คิดเปนจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 27,591,817.27 บาท (ยี่สิบเจ็ด

-18-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

ลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค) ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวม
ทั้งสิ้นจํานวน 41,591,817.27 บาท (สี่สิบเอ็ดลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค)
2. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของ ป 2557 (คืองวดการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท ทั้งหมดจํานวน
3,080,121,158 หุน (สามพันแปดสิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบแปดหุน) โดยจายปนผลเปนเงินสด
ในอัตราหุนละ 0.02 บาท (สองสตางค) เปนเงินทั้งสิ้น 61,602,423.16 บาท (หกสิบเอ็ดลานหกแสนสองพันสี่รอย
ยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค) รวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2557 และกําไรสะสมทั้งหมดใน
อัตราหุนละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค) เปนเงินทั้งสิ้น 257,602,423.16 บาท (สองรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนสองพัน
สี่รอยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค) คิดเปนอัตรา เงินปนผลตอกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 46.68 ในขณะที่บริษัท มีนโยบาย
การจายเงินปนผลที่กําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองกันเงินสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียน
ตอไป และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ไดนําเสนอใหที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผล
การดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2557 (คืองวดการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2557) และกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนของบริษทั โดยจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 5 หุน
เดิมตอ 6 หุนปนผล คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.12 บาทตอหุน (สิบสองสตางคตอหุน) และจายปนผลเปนเงิน
สดในอัตราหุนละ 0.02 บาท (สองสตางค) รวมการจายปนผลทั้ง 2 กรณีขางตนในอัตราหุนละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค)
รวมเปนจํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 196,000,000 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหกลานบาท) โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ดังนั้น หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จะเหลือเงินปนผลงวดสุดทายอีกจํานวน 0.02 บาทตอหุน (สองสตางค
ตอหุน) ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ การจายเงินปนผลงวดสุดทายที่ไดเสนอนั้นจะตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หุนละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557
ถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ
20 ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจาก
การจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

0.01 บาท

30.80 ลานบาท

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรับ BOI ของบริษัทยอย
(ไมไดรับเครดิตภาษี)
รวม

0.01 บาท

30.80 ลานบาท

0.02 บาท

61.60 ลานบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 และมีกําหนดวันจายเงินปนผลในวันพุธที่
20 พฤษภาคม 2558
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รายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2557 และ 2556 ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวในหนังสือ
เชิญประชุม หนาที่ 3
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย ซึ่งไดจัดตั้งเปนสมาคมผูถือหุนไทย กลาววา สมาคมผูถือ
หุนไทยมีมติเอกฉันทรณรงคการกําหนดวัน XD XR XW ควรไดรับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผูถือหุนแทนที่จะเปนการ
อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทําใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญเมื่อวันที่
24-27 และ 30 มีนาคม 2558 ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล เนื่องจากอาจไมทราบขอมูลเหลานี้ จึงตองการปกปองสิทธิของ
ผูถือหุนรายยอยในที่ประชุมผูถือหุน โดยใหมีการกําหนดวันใหสิทธิตางๆที่เกิดขึ้นโดยมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะ
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเพียงคาใชจายในการปดสมุดทะเบียนอีก 1 ครั้ง ซึ่งเปนเงินไมมาก
นอกจากนี้ขอชื่นชมบริษัทวามีวิสัยทัศนในการจายหุนปนผล ทําใหฐานทุนของบริษัทใหญขึ้น และบริษัทยังไดแจกแจง
รายละเอียดตารางขอมูลการจายปนผลในหนังสือเชิญประชุมไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ขอใหกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุน ปกปองสิทธิของผูถือหุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย และเสนอวาในป
หนาควรจายปนผลในรูปแบบเงินสด มากกวาในรูปแบบหุนปนผล
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาววา บริษัทจะนําขอเสนอแนะของทานผูถือหุนไปพิจารณา และขอยืนยันวา
การประกาศ XD ของบริษัทนั้น ไดปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางถูกตองทุกประการ และการจายปนผล บริษัทพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อตอบแทนผูถือหุน การจายปนผลในครั้งนี้อาจ
ไมใชจํานวนที่มากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีภาระจากการขยายธุรกิจทีวีดิจิตอลอยู
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป
2557 ตามรายละเอียดขางตนที่เลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 400 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,491,922,081
1,165
6,568,700
0
2,498,491,946

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป
2558
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดวา ใหที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ
3. นางสาววราพร ปุณโณปกณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4579
อนึ่ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 และป 2557
รวม 2 ป โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล และ นางสาววราพร ปุณโณปกรณ
ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ผู ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานั้ น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ส ว นได เ สี ย กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ย อ ย ผู บ ริ ห าร
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,160,000บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 100,000 บาท
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 9.43 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับ
คาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ
ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 3. หนาที่ 22 ของหนังสือเชิญ
ประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย เสนอแนะใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลและตอรอง
เกี่ยวกับคาสอบบัญชีมิใหบริษัทผูสอบบัญชีขึ้นคาสอบบัญชีทุกป ในปที่ผานมาถือวายอมรับได เนื่องจากมีการลงทุนทํา
ธุรกิจทีวีดิจิตอลจึงมีปริมาณงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ รับคําเสนอแนะไว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2558 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,160,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
ราย 418 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,490,605,472
1,391,000
6,618,700
0
2,498,615,172

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9442
0.0558
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2558
เลขานุการบริษัทไดแจงตามขอบังคับบริษัท ขอ17 กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวน
ปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” อนึ่ง ในป 2558 นี้ เปนปที่สาม
ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนาน
ที่สดุ เปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้
1. นายนวมินทร ประสพเนตร
2. นายซัง โด ลี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4 หนาที่ 26 ของหนังสือเชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติที่ประชุมเปนดังนี้
1. นายนวมินทร ประสพเนตร
รวม ( 426 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,478,788,481 99.4410 13,933,191 0.5590 6,568,700
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

2. นายซัง โด ลี
รวม ( 426 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,492,391,692 99.9868 329,980
0.0132 6,568,700
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
รวม ( 426 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,478,788,4811 99.4410 13,933,191
0.5590 6,568,700
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวา ในป 2557 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2558 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณา คาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัว ทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดํ าเนิน งานของบริษัทฯ รวมทั้ง ภาระหนาที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ชุ ด ต า งๆ สํ า หรั บ ป 2558 เป น จํ า นวนเงิ น ไม เ กิ น 7,000,000 บาท ซึ่ ง เท า กั บ ป 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เห็น สมควรเสนอที่ ป ระชุ มผู ถือหุ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมั ติกํ าหนดค า ตอบแทนและคา บํา เหน็ จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนกรรมการตอเดือน(บาท) สําหรับป 2558
70,000
50,000
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมมี

สําหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 429 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,492,755,872
0
6,568,700
0
2,499,324,572

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.7372
0.0000
0.2628
0.0000
100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 462,000,000บาท เปน 461,999,997.50
บาท
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท
โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปน
เศษหุนคงเหลือจากการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนํา
ออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปน
ดังนี้
จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,474,580,972
18,174,900
6,568,700
0
2,499,324,572

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 429 ราย

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.0100
0.7272
0.2628
0.0000
100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 461,999,997.50 บาท (สี่รอยหกสิบเอ็ด ลา นเกาแสนเกาหมื่นเกา
พัน เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ

4,619,999,975 หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่น เกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

4,619,999,975 หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่น เกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน”

หุนบุริมสิทธิ์

สําหรับรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมหนา 7
ทั้ ง นี้ มอบอํ า นาจให ก รรมการผู มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท
มอบหมายเป น ผู มีอํา นาจในการจดทะเบี ย นแกไ ขหนั ง สือ บริค ณห ส นธิ ที่กรมพั ฒ นาธุรกิ จการคา กระทรวงพาณิช ย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน

-25-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

สําหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 430 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,474,598,972
18,174,900
6,568,700
0
2,499,342,572

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.0100
0.7272
0.2628
0.0000
100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท (สามสิบลานแปดแสนบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เพื่อ
เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน (สามรอยแปด
ลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา
รอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติใหเพิ่มทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สําหรับข อมูลปรากฏอยู ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได จัด สง ให แกทานผู ถือหุ น แล ว โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หนาที่ 29 ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
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คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย เสนอใหผูถือหุนพิจารณาคําวา “เสนอขายแกบุคคลใน
วงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน” เปนเงื่อนไขที่ชมรมผูถือหุนไทยไม
เห็นดวย เนื่องจากมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิม มีผูถือหุนรายยอยรองเรียนมาจํานวนมาก และทางสมาคมผูถือหุนไทย ได
ทําหนังสือถึงตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาขอรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่ผูถือหุน
รายยอยไดรับ รวมทั้งขอใหผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุน PP ควรตองมีกําหนดระยะเวลาหามซื้อขายหุนไวดวย ทั้งนี้
ตองการที่จะสงเสริมธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย และปกปองสิทธิผูถือหุนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
การเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และตองการเห็นฐานทุนที่เขมแข็งของบริษัทจดทะเบียน
ที่มาจากการระดมทุนอยางถูกตองชอบธรรม
คุณพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุนรายยอย ขอใหทานประธานชี้แจงรายละเอียดของ General Mandate เนื่องจากบางบริษัท
ใชวิธีการกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน ทําใหราคาหุนตกและผูถือหุนราย
ยอยประสบภาวะขาดทุน
คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงวัตถุประสงคของการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากบริษัทตองการเงินเพิ่มทุน เหตุ
ใดจึงไมเสนอขายกับผูถือหุนเดิม แตใชวิธี Private Placement แทน
คุณสุขสรรค ชุนศิลปเวช ผูถือหุนรายยอย สอบถามการกําหนดราคาเบื้องตนของหุนที่จะเสนอขายครั้งนี้ และเสนอแนะ
วาขอใหหุนนี้มีการติด Silent Period ดวย
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา วัตถุประสงคการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในครั้งนี้ เพื่อ
รองรับการขยายงานในอนาคต และเปนการเสนอขายหุนที่มีจํานวนหุนไมถึง 10 % โดยบริษัทวางแผนใชประโยชนจาก
การเพิ่มทุนในการพิจารณาหาหุนสวนทางธุรกิจ ( Strategic Partner ) สําหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวของกันในหลายสวน
ซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทเติบโต และบริษัทรับรองวาจะเจรจาเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของบริษัท โดยปจจุบันบริษัทมี
มูลคาเพิ่มขึ้นมาก พิจารณาไดจากรายงานประจําป 2557 จะเห็นไดวาสวนของทุน และสินทรัพยของบริษัทเพิ่มขึ้น ธุรกิจ
ทีวีดิจตอลดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งผูบริหารจะรายงานรายละเอียดใหทราบตอไป รวมถึงการกําหนดระยะเวลาการหามซื้อ
ขายหุน ( Silent Period ) สําหรับเงื่อนไข “เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน” เปนเพียงเงื่อนไขทางผลประโยชนขั้นต่ําสุดเทานั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไมก็ไดหากการ
เจรจาไมไดเงื่อนไขที่นาพอใจ
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท (สามสิบ
ลานแปดแสนบาท) โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน (สามรอยแปดลานหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
(เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุน
ชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และ
รายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
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เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม
เปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 442 ราย
วาระที่ 11

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,482,137
30,048,145
6,568,700
0
2,504,098,982

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.5377
1.2000
0.2623
0.0000
100.0000

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 461,999,997.50 บาท เป น
492,799,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน30,800,000
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
461,999,997.50 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 492,799,997.50 บาท แบ ง ออกเป น หุ น สามั ญ จํ า นวน
4,927,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุม ผู ถื อหุ น มี ม ติอ นุ มั ติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอีก จํ า นวน 30,800,000 บาท แบง ออกเป น หุ น สามั ญจํ า นวน
308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 461,999,997.50 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,927,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 442 ราย

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.5443
1.1934
0.2623
0.0000
100.0000

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,645,702
29,884,580
6,568,700
0
2,504,098,982
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน

492,799,997.50 บาท
4,927,999,975 หุน

มูลคาหุนละ

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

0.10 บาท

4,927,999,975 หุน

หุนบุริมสิทธิ์

(สี่รอยเกาสิบสองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกา
พัน เก าร อยเกาสิ บเจ็ ด บาทห าสิบสตางค )
(สี่พันเการอยยี่สิบเจ็ดลานเกาแสนเกา
หมื่นเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
(สิบสตางค)

(สี่พันเการอยยี่สิบเจ็ดลานเกาแสนเกา
หมื่น เกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)

- หุน”

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

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 442 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,747,902
29,782,300
6,568,700
80
2,504,098,982

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.5483
1.1893
0.2623
0.0000
100.0000
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วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
ไมเกิน 308,000,000 หุน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หนาที่
29 ของหนังสือเชิญประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
นี้ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่
ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 443 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,544,737
29,987,745
6,568,700
0
2,504,101,182

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.7993
1.2007
-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดเสนอวาระอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใดใหที่ประชุม
พิจารณา แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา กรณีกสทช. เลื่อนการชําระเงินคาทีวีดิจิตอล
บริษัทไดประโยชนมากนอยแคไหน
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ธุรกิจทีวีที่มีคาประมูลใบอนุญาตฯ ประมาณ 2,250 ลานบาท คิดเปน
ปละประมาณ 150 ลานบาท มีการตัดคาใชจายอยางไร และคาโครงขายตอปมีคาใชจายเทาไหร
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา คาใบอนุญาตฯ ตัดเปนคาใชจายแบบเสนตรง 15 ป แตระยะเวลา
จายเงิ น จะเปน 6 ป กํ าหนดการชํา ระงวดลาสุด คือเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่ ง ยอดชํ า ระประมาณ 301 ลา นบาท
แตตอนนี้ กสทช. ประกาศเลื่อนออกไป และยังตองรอประชาพิจารณ วาจะมีการลดหรือเลื่อนการชําระหรือไม สวนคา
โครงขาย ในสัญญาระบุวา หากสามารถใชโครงขายเต็ม 100% แลว คาใชจายคิดเปนประมาณเดือนละ 5 ลานบาท หรือ
ปละ 60 ลานบาท
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา บริษัทฯ ไดเตรียมเรื่องการเงินในการจายคาประมูลใบอนุญาตฯ
และมีความพรอมในการจายอยูแลว โดยชองโมโน ทเวนตี้ไนน เรตติ้งคอนขางดี และรายไดจากการโฆษณาถือวาอยูใน
จุดที่ดีมาก
คุณปณชัย กอสวัสดิ์วรกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้
1. การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตของทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ซื้อผานทางตัวแทน หรือคายหนังโดยตรง และมีอํานาจตอรอง
มากนอยแคไหน
2. ความคืบหนาของการเขารวมโครงการตอตานการคอรรัปชั่น
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต บริษัทฯ ติดตอโดยตรงกับคายหนังใหญ
ทั้งหมดอยาง Sony Paramount Pictures Universal ฯลฯ และมีการใชตัวแทนบางในบางราย บริษัทฯ จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ในการเจรจาซื้อสิทธิ์บริษัทฯ ไมไดพิจารณาเฉพาะภาพยนตรที่ทําเรตติ้งไดสูงเทานั้น จะพิจารณาใน
ภาพรวม ซึ่ง กลาวไดวา เป นบริษัทฯ ที่ซื้อคอนเทนตตางประเทศมากที่สุด ในประเทศ และระยะเวลาการใชลิข สิ ทธิ์
ภาพยนตรมีระยะเวลาเฉลี่ย 7-10 ป ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนจุดแข็งของบริษัทฯ
และดร. โสรัชย อัศวประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูไดรับ
มอบหมายให ดูแ ลเรื่ อ งโครงการต อต า นคอร รัป ชั่น ชี้แ จงวา คณะกรรมการได พิจ ารณาเรี ย บร อยแล ว และเมื่ อวั น ที่
8 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดแสดงเจตนารมยในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต ( Collective Action Coalition ) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดในรายงานประจําป หนาที่ 106 ถึงการเขารวม
และแนวทางในการปฏิบัติ ที่ทางบริษัทฯ นําไปใชในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ แลว
ไมมีผูใดเสนอเรื่องใหพิจารณา จึงปดประชุมเวลา 10.58 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายพิชญ โพธารามิก)

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ)
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สิ่งที่สงมาดวย 3.
งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
จากรายงานประจําป 2558 อยางยอ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเป น ผู รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
โดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคใน
การแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข
ตอกรณีนี้แตอยางใด

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนการไดใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
9
7
10

11
12
13
14
25

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

194,287,822
223,400
554,263,316
9,911,241
36,588,094
41,400,853
836,674,726

598,067,921
400,000,000
577,613,242
7,738,256
54,319,282
21,450,139
1,659,188,840

26,447,473
714,733,620
2,385,741,067
17,808,207
11,662,210
3,156,392,577

447,025,252
400,000,000
585,355,837
1,496,740,909
15,646,467
4,744,192
2,949,512,657

450,559
716,686,350
1,723,404,170
1,714,351,846
210,783,276
75,385,427
4,441,061,628
5,277,736,354

208,765
503,823,253
1,222,229,790
1,843,131,106
142,404,514
29,119,886
3,740,917,314
5,400,106,154

109,347
566,713,061
69,186,879
24,425,723
2,284,130
30,752,158
693,471,298
3,849,863,875

97,851
575,996,072
73,186,598
22,327,634
1,361,041
6,694,143
679,663,339
3,629,175,996

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

15
16

135,000,000
493,134,674

367,101,751

15,000,000
288,946,016

201,548,462

18
19

339,122,509
10,600,433
38,164,749
3,459,290
1,019,481,655

211,031,458
13,067,344
17,397,375
28,490,456
6,522,763
643,611,147

3,151,979
12,448,632
319,546,627

770,498
17,397,375
14,688,033
352,103
234,756,471

17

725,460,000

403,390,000

-

-

18
19
20
25

1,069,408,048
8,739,607
23,105,946
7,978,780
1,834,692,381
2,854,174,036

1,408,530,556
5,698,051
21,504,374
6,146,995
1,845,269,976
2,488,881,123

4,387,139
11,928,585
16,315,724
335,862,351

68,962
10,426,825
10,495,787
245,252,258

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
21
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 4,927,999,975 หุน
(2557: หุนสามัญ 4,620,000,000 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 3,100,935,537 หุน
(2557: หุนสามัญ 3,079,999,975 หุน) มูลคาหุนละ 0.1 บาท
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
23
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

492,799,998

462,000,000

492,799,998

462,000,000

310,093,554
2,749,191,191

307,999,998
302,958
2,698,945,842

310,093,554
2,749,191,191

307,999,998
302,958
2,698,945,842

49,280,000
(539,645,296)
(145,357,131)
2,423,562,318
5,277,736,354
-

41,591,817
16,218,302
(153,833,886)
2,911,225,031
5,400,106,154
-

49,280,000
405,436,779
3,514,001,524
3,849,863,875
-

41,591,817
335,083,123
3,383,923,738
3,629,175,996
-

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,892,953,253
32,182,168
1,925,135,421

1,526,312,845
77,113,889
1,603,426,734

1,082,824,686
235,991,150
141,827,437
1,460,643,273

1,278,394,590
331,187,580
139,007,472
1,748,589,642

1,652,687,778
229,650,718
449,909,816
2,332,248,312
(407,112,891)
(133,097,062)
(540,209,953)
53,636,561
(486,573,392)

1,010,845,385
181,552,514
406,081,282
531,289
1,599,010,470
4,416,264
(81,294,927)
(76,878,663)
64,456,262
(12,422,401)

853,502,517
53,211,120
262,704,730
21,794,689
118,262,086
1,309,475,142
151,168,131
(888,953)
150,279,178
(10,635,316)
139,643,862

869,281,386
50,091,432
220,806,099
114,670
1,140,293,587
608,296,055
(149,962)
608,146,093
(56,309,748)
551,836,345

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ

8,476,755

(1,568,596)

-

-

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

8,476,755

6,909,438
(1,332,222)
4,008,620

-

5,188,715
(1,037,743)
4,150,972

(478,096,637)

(8,413,781)

139,643,862

555,987,317

(0.158)

(0.004)

0.045

0.179

(0.158)

(0.004)

0.041

0.173

11

25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตัดจําหนาย
หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สํารองผลประโยชนของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชนของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(540,209,953)

(76,878,663)

150,279,178

608,146,093

70,440,502
455,881,267
128,779,260
1,018,654
(411,443)
24,547,826
2,092,529
5,692,155
(5,001,399)
133,097,062

55,654,792
145,351,415
88,557,792
531,289
(1,217,302)
(86,276)
6,962,917
(3,622)
5,841,382
(26,607,126)
81,294,927

23,675,732
2,147,540
118,262,086
21,794,689
(235,991,150)
(10,198,582)
2,159,099
(69,446,742)
888,953

21,975,019
2,653,523
114,670
(331,187,580)
(1,890)
(2,011,210)
2,062,025
(54,883,229)
149,962

275,926,460

279,401,525

3,570,803

247,017,383

31,055,886
(3,191,639)
19,003,062
991,593

(171,619,223)
154,457
(30,297,501)
19,908,381

(49,479,241)
(2,053,703)
156,525

(54,295,582)
(4,619,424)
9,848,536

(8,177,514)
(3,063,472)
(1,738,180)
310,806,196
(82,070,062)
4,505,136
233,241,270

90,496,249
4,524,158
192,568,046
(58,999,816)
11,001,208
144,569,438

84,972,977
(352,103)
36,815,258
(53,170,320)
(16,355,062)

(4,699,733)
(1,125,203)
192,125,977
(50,725,971)
11,001,208
152,401,214

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดชําระ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนที่ยังไมไดชําระ
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หุนปนผล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

6,666,774
399,776,600
(241,794)
(207,091,132)
618,589
(931,752,759)
(301,000,000)
(1,033,023,722)

42,192,778
1,001,431,274
154,975
(326,960,301)
45,025
(993,192,193)
(339,000,000)
(615,328,442)

7,041,169
400,000,000
(997,099,740)
(11,496)
(12,511,678)
215,991,900
(15,450,578)
(4,245,629)
(406,286,052)

41,187,539
1,001,501,274
(1,389,219,623)
(97,851)
(106,706,885)
322,387,910
(22,942,391)
45,021
(4,988,179)
(158,833,185)

(44,400,392)
135,000,000
322,070,000
(15,917,912)
52,338,905
(61,565,003)
387,525,598
8,476,755
(403,780,099)
598,067,921
194,287,822
-

(15,421,811)
403,390,000
(19,354,557)
(173,699,987)
194,913,645
(1,568,596)
(277,413,955)
875,481,876
598,067,921
-

(996,990)
15,000,000
(2,713,577)
52,338,905
(61,565,003)
2,063,335
(420,577,779)
447,025,252
26,447,473
-

(149,962)
(3,952,661)
(173,699,987)
(177,802,610)
(184,234,581)
631,259,833
447,025,252
-

76,419,614
49,850,714
-

12,142,882
58,750,393
1,873,000,000
167,999,998

4,225,435
-

2,291,378
167,999,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุน
การไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง
ขาดทุนสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ขาดทุนสําหรับป - ปรับปรุงใหม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
เงินรับลวงหนาคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

302,958
302,958
302,958
302,958
(302,958)
-

307,999,998
307,999,998
307,999,998
2,093,556
310,093,554

เงินรับลวงหนา
คาหุน

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
140,000,000
167,999,998

2,749,191,191

2,698,945,842
50,245,349
-

2,698,945,842

2,698,945,842

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
2,698,945,842
-

7,688,183
49,280,000

41,591,817
-

41,591,817

27,591,817
41,591,817

(7,688,183)
(539,645,296)

(51,309,719)
16,218,302
(486,573,392)
(486,573,392)
(61,602,023)

67,528,021

(27,591,817)
16,218,302

7,008,036

(1,468,719)
8,476,755
8,476,755
-

(1,468,719)

(1,468,719)

(152,365,167)

(152,365,167)
-

(152,365,167)

(152,365,167)

(145,357,131)

(153,833,886)
8,476,755
8,476,755
-

(153,833,886)

(153,833,886)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจาก
การแปลงคา
การรวมกิจการ
รวมองคประกอบ
กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร
งบการเงินที่เปน
ภายใตการควบคุม
อื่นของ
จัดสรรแลว
(ขาดทุนสะสม)
เงินตราตางประเทศ
เดียวกัน
สวนของผูถือหุน
14,000,000
392,254,201
99,877
(152,365,167)
(152,265,290)
(12,422,401)
5,577,216
(1,568,596)
(1,568,596)
(6,845,185)
(1,568,596)
(1,568,596)
(341,598,897)
-

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

2,423,562,318
-

(51,309,719)
2,911,225,031
(486,573,392)
8,476,755
(478,096,637)
52,035,947
(61,602,023)

2,962,534,750

302,958
2,911,225,031

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
3,092,934,753
(12,422,401)
4,008,620
(8,413,781)
(173,598,899)

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หุนสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
เงินรับลวงหนาคาหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

302,958
302,958
302,958
(302,958)
-

307,999,998
307,999,998
2,093,556
310,093,554

เงินรับลวงหนา
คาหุน

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
140,000,000
167,999,998

2,749,191,191

2,698,945,842
50,245,349
-

2,698,945,842

7,688,183
49,280,000

41,591,817
-

27,591,817
41,591,817

(7,688,183)
405,436,779

335,083,123
139,643,862
(61,602,023)

(27,591,817)
335,083,123

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
2,698,945,842
14,000,000
148,286,520
555,987,317
(341,598,897)

-

3,514,001,524

3,383,923,738
139,643,862
52,035,947
(61,602,023)

302,958
3,383,923,738

รวม
สวนของผูถือหุน
3,001,232,362
555,987,317
(173,598,899)

(หนวย: บาท)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,925.14 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
1,603.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 321.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.06 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้

2558
1,892.96
32.18

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,526.31
366.65
77.11
(44.93)

1,925.14

1,603.42

รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมทั้งสิ้น

321.72

%
24.02
(58.27)
20.06

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,892.96 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2557 มีจํานวน 1,526.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 366.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.02 รายไดจากการขายและบริการ
แยกตามกลุมธุรกิจ เปนดังนี้

2558
1,682.88
210.08

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,412.51
270.37
113.80
96.28

1,892.96

1,526.31

กลุมธุรกิจ
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล
ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

366.65

%
19.14
84.60
24.02

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ
ธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,682.88 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
1,412.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 270.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.14 โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการ
ใหบริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยไดดําเนิน ธุรกิจใหบริการโทรทัศ น ในระบบดิ จิตอลแบบความคมชัดปกติ
ภายใตชื่อชอง “MONO29” ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล
สงผลใหลูกคาสนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 210.08 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 113.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 96.28
ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.60 เนื่องจากบริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรที่มีคุณภาพจากตางประเทศเขามาฉายใน
โรงภาพยนตร ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากผูชมสงผลใหรายไดจากกลุมธุรกิจภาพยนตรเพิ่มขึ้น
รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 32.18 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 77.11
ลานบาท ลดลง 44.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.27 จากรายไดดอกเบี้ยที่ลดลง
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 2,411.71
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 1,615.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 795.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.25

รายการ
ตนทุนจากการขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

2558
1,652.69
229.65
449.91
2,332.25
133.10
(53.64)
2,411.71

งบการเงินรวม
2557
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,010.85
641.84
181.55
48.10
406.61
43.30
1,599.01
733.24
81.29
51.81
(64.46)
10.82
1,615.84
795.87

%
63.50
26.49
10.65
45.86
63.73
(16.79)
49.25

การเพิ่มขึ้นของตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน เปนผลจากการที่บริษัทยอยไดมีแผนในการประชาสัมพันธชอง
“MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาผานสื่อตางๆประกอบกับบริษัท
ไดมีการจัดหาและผลิตคอนเทนตระดับพรีเมียม เพื่อใหเขาถึงฐานผูชมที่มากขึ้นและสอดคลองกับสโลแกน “ฟรีทีวี
ที่มีหนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ประกอบกับบริษัทยอยมีตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต, คาใช
บริการโครงขาย, คาใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม สงผลใหตนทุนและคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2558 จํานวน 486.57 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
12.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 474.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3,817.63 เนื่องจากในป 2558 บริษัทยอยไดลงทุนใน
คอนเทนตระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธชอง “MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ประกอบกับในปที่ผานมา
บริษัทและบริษัทยอยไดมีการรับรูรายจายและคาตัดจําหนายจากสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวน 91.35 ลานบาท
และมีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล ตามสภาวิชาชีพที่ไดตีความ
การกําหนดราคาทุนขึ้นมาใหมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 โดยวิธีคิดลด ทําใหมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 68.79
ลานบาท สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ชอง
“MONO29” ไดรับความนิยมจากผูชมเพิ่มขึ้น โดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สงผลใหรายได
โฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 5,277.74 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน
122.36 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 700.16 ลานบาท และลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน
822.52 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 403.78 ลานบาท และเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 399.78 ลานบาท จากการ
นําไปลงทุนสรางอาคารสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ 716.69 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 212.87 ล า นบาท และสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน จํ า นวน
1,723.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 501.17 ลานบาท จากการลงทุนสรางอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 2,854.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน
365.30 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 375.87 ลานบาท

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจํานวน 135.00 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่น จํานวน 493.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 126.04 ลานบาท ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 339.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.09 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 2,423.56 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน
487.66 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2558 จํานวน 486.57
ลานบาท ในขณะที่มีเงินปนผลจายจํานวน 61.60 ลานบาท จึงสงผลใหกําไรสะสมลดลง 548.17 ลานบาท และระหวางป
2558 บริษัทมีทุนเพิ่มขึ้นจากการมีผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท 52.33 ลานบาท
โครงสรางเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 2,854.18 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
54.08 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนจํานวน 2,423.56 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.92 ของ
หนี้สนิ และสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.18 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.33 เทา
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 12.69 ลดลงจากป 2557
รอยละ 21.08 และมีอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 25.27 ลดลงจากป 2557 รอยละ 24.50 สาเหตุหลักที่ทําใหอัตราสวน
ในการทํากําไรลดลงจากปกอน เนื่องจากในป 2558 บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยมีแผนในการประชาสัมพันธ
ชอง “MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น สงผลใหบริษัทมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ตาม ชอง “MONO29” ไดรับความนิยมจากผูชมเพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดโฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆ ที่ลดลงจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนป 2558
อยูที่ติดลบรอยละ 18.24 ลดลงจากป 2557 รอยละ 17.83 มีสาเหตุจากกําไรที่ลดลงตามเหตุผลขางตนเชนเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ติดลบรอยละ 9.11 ลดลงจากปกอน
รอยละ 8.83 และอัตราหมุนของสินทรัพย 0.36 เทา ซึ่งเปนอัตราที่เทากับปกอน เนื่องจากป 2558 บริษัทและบริษัท
ยอยมีกาํ ไรที่ลดลง ในขณะที่มีการซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.82 เทา ลดลงจากปกอน 1.76 เทา อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.59 เทา ลดลงจากปกอน 1.72 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2557 เนื่องจากมีการ
ซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
ทางดานอัตราสวนหนี้สินตอทุน สําหรับป 2558 อยูที่ 1.18 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.33 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากป 2558 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลสงผลให
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ
ภาระผูกพันดานหนี้สิน
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ระยะเวลาการชําระ
จํานวนเงิน
ภายใน 1 ป
220
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
316
มากกวา 5 ป
426

สิ่งที่สงมาดวย 4.
ประวัติผูสอบบัญชี

ชื่อ: นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
อายุ: 51 ป
สัญชาติ: ไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน
ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี
ชื่อ: นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
อายุ: 53 ป
สัญชาติ: ไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3844
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน
ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจบริการ
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี
ชื่อ: นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล
อายุ: 42 ป
สัญชาติ: ไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ประสบการณทํางาน: ปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีกับ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนเวลามากกวา 20 ป โดยปฏิบัติงาน
ดานการสอบบัญชีธุรกิจตาง ๆ เชน การผลิตและการจัดจําหนาย และการบริการ ทั้งในและตางประเทศ และ เปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(กลต.)
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในป 2559 ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว และตามขอบังคับบริษัท ขอ 17.
กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” ดังนั้น กรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2559 ซึ่งเปนปที่สี่
หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ
2. นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
(1)
ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดวย
(2)
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3)
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
(4)
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
กั น โดยอนุ โ ลม แต ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดั ง กล า ว ให นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งหนึ่ ง ป ก อ นวั น ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5)
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(6)
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(7)
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8)
ไมประกอบกิจการที่มีส ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขั นที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
3.ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม

1) นายพิชญ โพธารามิก
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ
อายุ

: 44 ป

การศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK

ประวัติการทํางาน

: 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559): 2,240,234,780 หุน คิดเปน 72.24% ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:

2 บริษัท
1. กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
2. กรรมการ – บมจ. ทีที แอนดที

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

:

29 บริษัท
กรรมการ - บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
จํานวน 15 บริษัท
กรรมการ - บริษัทยอยของ บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํานวน 11 บริษัท
กรรมการ - บจก. พินเวสท คอรปอเรชั่น
กรรมการ - บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท
กรรมการ - บจก. เอ็มเมอรัลด ฟารม

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น :
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 4 ป

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2558 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
2) นายปรีชา ลีละศิธร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ
อายุ

: 53 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุน 101/2556
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 25/2552

ประวัติการทํางาน

: 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559)

:

ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:

ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

:

จํานวน 6 บริษัท
1. กรรมการผูจัดการ บมจ. หลักทรัพย ไอรา
2. กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
3. กรรมการ บจก. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส
4. กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ
5. กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอรตี้
6. กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 4 ป

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบป 2558
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
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3) นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ
อายุ

: 51 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 101/2556
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 25/2552
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 7/2551

: 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2559) :
ไมมี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :
ไมมี
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :
จํานวน 9 บริษัท
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
1. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บจก. ขาวสารทรัพยสิน ดีเวลลอปเมนท
2. กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร ดีเวลลอปเมนท
3. กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่
4. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. มีเดีย เชคเกอร
5. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. นินจา เอนเทอเทนเมนท
6. กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
7. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. บานานา แอนด ซันส
8. กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท แอนด พรีเมี่ยม
9. กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บจก. นิวไวเต็ก

ประวัติการทํางาน

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
: ไมมี
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก
: 9 มีนาคม 2555
: 4 ป
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบป 2558
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
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สิ่งที่สงมาดวย 6.
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เปน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่
ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติ
ใหออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2559
- ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เปน 498,499,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ
315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 31,500,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน

หุนสามัญ

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

50,000,000.-

0.10

5,000,000.-

-

-

-

265,000,000

0.10

26,500,000.-

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ
 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ




กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ ( รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1)
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ
ตราสาร(ระบุ)

-

ราคาขาย
อัตราสวน
(เดิม : ใหม) (บาทตอหุน)
-

50,000,000.-

-

2.03

-

-

-
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วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชําระเงินคาหุน
รายละเอียดตาม ดูหมายเหตุ (1)
เอกสารแนบ 2
และ (2)
-

สิ่งที่สงมาดวย 6.
(1) รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏ
ตามสารสนเทศการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด สิ่งที่สงมาดวย 7.
(2) ใหมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เชน ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินคาหุน รายละเอียดการ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร พรอมทั้งใหอํานาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรร ลงนามในเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการอออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ การนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตอกระทรวง
พาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.1 การดําเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน
- ไมมี 2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนทีโ่ อนสิทธิได
ประชาชน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
1/

จํานวนหุน

หมายเหตุ

-

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
-

265,000,000
-

8.41
-

โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง
-

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ
(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(2) การจั ดสรรหุ นสามั ญเพิ่ มทุ นให แก บุ คคลในวงจํ ากั ดนี้ จะไม เป นการเสนอขายหุ นในราคาต่ํ าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
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(3) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน
(4) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ
และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และใหรวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันทําการถัดจากวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุน)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.3 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน และเมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
5.1.1 เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรือ่ ง
และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรือ่ ง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาที่
สมเหตุสมผลเนือ่ งจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income
Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000
บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ
วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนนั้น

-40-

สิ่งที่สงมาดวย 6.
5.1.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโต
ของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบ
วงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ
Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชอง
ทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของ
กรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303
ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผล
ทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500
ลานบาทในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ146 โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการ
ดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้
คณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบตอการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมี
ความเห็นวาราคาเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน และนายวิสตู ร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป
5.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และ
โครงสรางเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท
ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการ
ดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช
เงินดังกลาว ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่ง
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด”
หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ และรองรับการขยายธุรกิจ
6. ประโยชนที่บริษทั จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
บริษัท จะไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 7.)
6.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อ
ขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท
7. ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรหุ นเพิ่ มทุน แก บุค คลใน
วงจํากัด
7.1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
บริษัท จะไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 7.)
7.2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อ
ขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท

7.2.1 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559
บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดู
หนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
7.2.2 ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพิ่มทุน
บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุมลูกคา
ทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน
แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com

7.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัท ไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภท
ตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล
MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งทําให
บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
7.2.4 ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และที่มาของการ
กําหนดราเสนอขายดังกลาว
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(2) การจั ดสรรหุ นสามั ญเพิ่ มทุ น ให แก บุ คคลในวงจํ ากั ด นี้ จะไม เ ป นการเสนอขายหุ นในราคาต่ํ าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ
90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ
ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย
มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้
1. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
2. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
3. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไมมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
4. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทาง
การเงินใหกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑขางตนมีความเหมาะสมแลว และยังเปนการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ นว าด วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให เสนอขายหุ นที่ ออกใหม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
7.2.5 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแกบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ใหแกบุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววาจะทําใหบริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท
โดยบริษัท มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุ ค คลในวงจํ า กั ด แบบเฉพาะเจาะจงดั ง กล า ว ไม เ ป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ นและประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย และเป นผู มี
ศักยภาพดานลงทุน
2. มี ความพร อมด านการเงิ น และความประสงค ข องบุ คคลในวงจํ ากั ดอย างชั ดเจน โดยจะไม มี ส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
7.2.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท
โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช
เงินดังกลาวนี้ ทั้งนี้ในป 2559 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ
600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม
MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอ
บริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว
และภายหลังการทํารายการออกหุนเพิ่มทุนใหคุณวิสูตร พูลวรลักษณ เพื่อเปนการตอบแทนชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร
และบทภาพยนตร ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เพื่อใหเปนไปตามแผนที่บริษัท วางไว บริษัท ยังตองใชเงิน
ลงทุนจัดซื้อ Content สวนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาท ถึง 700,000,000 บาทนั้นเพื่อรองรับการเติบโต
ของชองทีวีดิจิตอล
MONO29
ทีวีดาวเทียมMonoPlus
และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com รวมถึงเพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ
โดยที่บริษัทจะ
สามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว
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ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.18 เทา และ
เมื่ อ รวมรายการเพิ่ ม ทุ น จากการเสนอขายหุ น แล ว สั ด ส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น ของบริ ษั ท จะลดลงเป น 1.16 เท า
ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากบริษัท จะเขาทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท รักษา
และเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท
โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ
8. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)
ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3,150,935,537 หุน

- จํานวนหุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุน

- รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท

4,669,999,975 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุนในครั้งนี้ (คุณวิสูตร พูลวรลักษณ)

50,000,000 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุน (General Mandate : PP)

265,000,000 หุน

- รวมจํานวนหุน

4,984,999,975 หุน

- ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1

ราคา 2.50 บาท

- ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานที่กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาด ทั้งนี้ราคาตลาดเทากับ 2.03 บาทตอหุน
ผลกระทบตอผูถือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.56

1. Control Dilution
1.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน

1.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General (จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate) +จํานวนหุนที่ชําระแลว)
Mandate ทั้งจํานวน
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มูลคา
ผลกระทบตอผูถือหุน

วิธีการคํานวณ
(รอยละ)

1.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
=
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ (จํานวนหุน PP+ จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน
=
1.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate)+จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.06

1.00

2. Price Dilution
(เสนอขายเทากับราคาตลาด = 2.03)
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
2.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.00

(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP)
2.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
Mandate ทั้งจํานวน

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

0.75

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General
mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + หุนเพิ่มทุน General Mandate)

=
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
2.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
ราคาตลาด
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +
(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว+ จํานวนหุน PP+จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
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ผลกระทบตอผูถือหุน

2.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

0.93

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General
Mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนPP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
+ หุนเพิ่มทุน General Mandate)

9. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต ชองทีวีดิจิตอล ชองทีวี
ดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัท ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต

10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัท จะทําการออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะเขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบท
ภาพยนตรดังกลาวตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาชําระ
เปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิภาพยนตรและบท
ภาพยนตร และสัญญาจองซื้อหุนที่บริษัท และบุคคลในวงจํากัดจะเขาทํารวมกัน

11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน
คณะกรรมการรั บรองว า ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมู ลของผูลงทุ น คณะกรรมการจะดําเนินการดวยความ
ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุ ค คลในวงจํ า กั ด แบบเฉพาะเจาะจงดั ง กล า ว ไม เ ป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย และเป นผู มี
ศักยภาพดานลงทุน
2. มี ค วามพร อ มด า นการเงิ น และความประสงค ข องบุ ค คลในวงจํ า กั ด อย า งชั ด เจน โดยจะไม มี ส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
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3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอ
รับรองวาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุใน
สารสนเทศนี้ตลอดจนไมมีขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่ มทุ นหากการไมปฏิบัติ หนาที่ดั งกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง
คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใช
สิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535
13. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

ขั้นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ป
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4 มีนาคม 2559
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ
4 มีนาคม 2559
นําสงเอกสาร Preprocess หนังสือนัดประชุม ใหตรวจสอบโดย
11 มีนาคม 2559
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แจง
21 มีนาคม 2559
ความเห็นกลับมายังบริษัท
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
21 มีนาคม 2559
(Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
22 มีนาคม 2559
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเวบไซตบริษัท
26 มีนาคม 2559
สงออกหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนโดย TSD
5 เมษายน 2559
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
27 เมษายน 2559
วันแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ตอตลาด
27 เมษายน 2559
หลักทรัพยฯ
ยื่นขออนุญาตออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด ตอ
29 เมษายน 2559
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผลการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด
ภายในตนเดือนพฤษภาคม 2559
หลักทรัพย
วันที่นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนตอ
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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ลําดับ
14.

ขั้นตอนการดําเนินการ
วันเสนอขายหุน PP / วันเขาทํารายการขายหุน PP
แบบกําหนดวัตถุประสงค (คุณวิสูตร พูลวรรลักษณ)

15.

วันเสนอขายหุน PP / วันเขาทํารายการขายหุน PP
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

วัน เดือน ป
หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไมเกิน 3 เดือน นับจาก
AGM)
หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไมเกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ
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สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ไดมี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 50,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยมีขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนดังนี้
1. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําหุน
สามัญเพิ่มทุนไปชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร ใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนนักลงทุนที่จะ
สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัท และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว บริษัทจึงมิไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม
หรือเสนอขายตอประชาชน
2. หลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด
บริษัท จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ใหแก
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายวิสูตร พูลวรลักษณ

จํานวนหุน
เหตุผลในการจัดสรร
50,000,000 ใชชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบท
ภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง

3. ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจํากัด
รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด มีดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

อาชีพ

1.

นายวิสูตร พูลวรลักษณ

นักธุรกิจ/กรรมการ บริษัท ไท
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

ความสัมพันธกับ
บริษัท
เลขที่ 28 ตําบลดาวคะนอง อําเภอธนบุรี ไมมีความเกี่ยว
กรุงเทพมหานคร 10600
โยงกัน
ที่อยู

4. เกณฑในการกําหนดราคาและเหตุผล
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
(ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเทากับราคา
หุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนเจาของลิขสิทธิ์
ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่งเปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ
บุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง
ราคาป ด ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น MONO ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ย อ นหลั ง 9 วั น ทํ า การติ ด ต อ กั น ก อ นวั น ที่
คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
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คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน
คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ คณะกรรมการไดดําเนินการดวย
ความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางยิ่ง
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
บริษัท มีวัตถุประสงคในการออกหุนเพิ่มทุน ดังนี้
1. เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและ
บทภาพยนตร จํ านวน 29 เรื่ อง(รายละเอี ยดตามสิ่ งที่ ส งมาด วย 8.) ที่ มี มู ลค า 103,000,000 บาท เป นราคาที่
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวย
วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization
Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน
29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น
103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัท
ประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล
MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมให
บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท
ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล
MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559
มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660
ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV
Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จาก
รายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และ
คาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 146
โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตอการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และ นาย
วิสูตร พูลวรลักษณ ผูเปนบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุน จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ
วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนนั้น
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6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
ในวงจํากัดแลว โดยราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เปนราคาที่ไมต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท และเปนราคาที่
ไมต่ํากวาราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน
กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวาง วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงประโยชนที่บริษัท จะไดรับนี้ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบตอการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นวาราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุน
6.1 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขา
ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ และเพื่อ
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และ
สงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่ง ขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
6.2 ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพิ่มทุนเพื่อใชชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร
บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนที่ไดเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร
ดังกลาว และการเขาซื้อเปนลักษณะการซื้อสิทธิ์ขาด ซึ่งบริษัท จะใชประโยชนจากลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพื่อรองรับการ
เติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com ซึ่งบริษัท สามารถเผยแพรออกอากาศซ้ําไดไมจํากัด และในอนาคตบริษัท สามารถนําบท
ภาพยนตรซึ่งเปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ําไดอีก
6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน เพื่อใชชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรือ่ งและบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง
(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิง
มูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income
Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization
Rate) ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจาก
ราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการ
ประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผู
ประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออกหุนเพิ่มทุนเพื่อเปนการตอบแทนนั้น ทําให
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บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท
ตามที่บริษัทไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่ง
จะทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ซึ่งเปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณคา ที่เคยสรางความประทับใจ
ใหเปนที่จดจํา ทําใหบริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจร
ยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content
อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล
MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่ว
ประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือน
กุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือ
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มี
รายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป
2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 146
6.4 ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ และที่มาของ
การกําหนดราเสนอขายดังกลาว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทตอหุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ
2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเทากับราคาหุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ
และนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่ง
เปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติ
กําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาด
หลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปน
ราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน มีผลกระทบ
แยกเปนกรณีดังนี้
6.4.1 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.2 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.3 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไมมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
6.4.4 มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ตามมติคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติจัดสรร
หุนเพิ่มทุน ใหบุคคลในวงจํากัด ภายใตกรอบการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่ 1.90 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัท โดยราคาตลาดคํานวณ
จากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัท ยอนหลังเปนระยะเวลา 9 วัน ทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคา
เสนอขาย (ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559) ซึ่งมีราคา
ปดถัวเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 2.00 บาท
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทตอหุนครั้งนี้ มีความ
เหมาะสมและเป นประโยชนกั บบริ ษัท และผูถือหุน เนื่องจากบริษัท ต องออกหุ นเพิ่ มทุ นเพื่ อใช ชํ าระคาลิขสิทธิ์
ภาพยนตและบทภาพยนตรที่มีมูลคา 103,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาเห็นวาการเขาซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา
103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์
ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method
หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000
บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม
4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท
ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชอง
ทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ
0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพ
และทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79
และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609
ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 146 จึงไมไดมีการกําหนดสวนลดแตอยางใด และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผูที่ไดรับการเสนอขายหุน
แบบเฉพาะจงเจาะครั้งนี้ จึงเลือกกําหนดวันในการกําหนดราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนของบริษัท รวม 9 วันทําการ ซึ่งเปนเกณฑจํานวนวันที่เทากัน
6.5 เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหกับนายวิสูตร พูลวรลักษณ
มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ
มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางยิ่ง
อีกทั้งยังทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ที่เปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีต มีคุณคาและเคยสรางความ
ประทับใจใหเปนที่จดจํา ซึ่งทําใหบริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและ
ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
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และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรือ่ งและบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก
บริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได
(Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตรา Discount
Rate ที่ 10.42% และ Cap. Rate ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29
เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น
103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1
ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422
และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB
Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน
1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 146

6.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อัน
เนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตรดังกลาวโดยการออกหุนเพิ่มทุน
เพื่อเปนการตอบแทนนั้น ทําใหบริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยไมมีผลกระทบในดาน
ลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุน
และการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้ ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และ
สงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว
สําหรับเงินทุนที่บริษัท ตองนํามาซื้อ Content สวนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาทถึง 700,000,000 บาท
นั้น เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน แบบ
บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com จะมาจากผลการดําเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท
ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.18 เทา
และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนแลว สัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท จะลดลงเปน 1.17 เทา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาความเสี่ยงที่จะไมสามารถดําเนินการตามแผนการจัดซื้อ Content ให
เปนไปตามแผนที่ตั้งไวมีอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก ในป 2559 บริษัท ยังไดขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ไวอีกเปนจํานวน 265,000,000 หุน หากบริษัท มีความตองการเงินลงทุน บริษัท สามารถระดม
ทุนไดอยางรวดเร็วเพื่อใหเปนไปตามแผนที่บริษัท ตั้งไว
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ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากบริษัท จะเขาทํารายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
7. เหตุผลและประโยชนที่จะไดรับ
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต ทีวีดิจิตอล ดูหนังออนไลน
ของบริษัท ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อ
ความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคตและยังทําใหบริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคลองทาง
การเงินของบริษัท และบริษัท ยังสามารถเผยแพรภาพยนตรที่ซื้อมาออกอากาศซ้ําไดไมจํากัดครั้ง ปจจุบันชองทีวีดิตอล
MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ
มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558
ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen และในอนาคตบริษัท สามารถนําบทภาพยนตรซึ่งเปน
ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ําไดอีก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยาง
ตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคา
โฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการ
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ146
8. เงื่อนไขหรือขอตกลงอื่นๆ ที่สําคัญ
ระยะเวลาหามขาย สําหรับผูที่ไดรับการจัดสรรหุนแบบการเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement) ดังกลาวหามขายหุน
เปนเวลา 2 ป และจะสามารถขายหุนได 50% ของจํานวนหุนที่ติดเงื่อนไขในการหามขายเมื่อพนระยะเวลา 1 ป แรก
(lock up)

9. เงื่อนไขในการทํารายการ
บริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด

10. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)
ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
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- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3,150,935,537 หุน

- จํานวนหุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุน

- รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท

4,669,999,975 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุนในครั้งนี้ (คุณวิสูตร พูลวรลักษณ)

50,000,000 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุน (General Mandate : PP)

265,000,000 หุน

- รวมจํานวนหุน

4,984,999,975 หุน

- ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1

ราคา 2.50 บาท

- ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานที่กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา
รอยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดเทากับ 2.03 บาทตอหุน

ผลกระทบตอผูถ ือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

1. Control Dilution
1.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
General Mandate ทั้งจํานวน

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.56

1.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General =
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate) +จํานวนหุนที่ชําระแลว)
Mandate ทั้งจํานวน

1.44

1.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
จํานวนหุน PP
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ =
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน (จํานวนหุน PP+ จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)

1.06

1.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

จํานวนหุน PP
(จํานวนหุน PP + จํานวนหุน PP (General Mandate)+ จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่ชําระแลว)

-57-

1.00
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ผลกระทบตอผูถ ือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

2. Price Dilution
(เสนอขายเทากับราคาตลาด = 2.03)
2.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และไมมีการเพิ่มทุน
ราคาตลาด
General Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.00

(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP)
2.2 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
ราคาตลาด
Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.75

((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General
mandate))+(ราคา PP x จํานวนหุน PP)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + หุนเพิ่มทุน General Mandate)
0.07
2.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
=
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และไมมีการ
ราคาตลาด
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +
(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
0.93
2.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาด

ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
((ราคาตลาด x(จํานวนหุนที่ชําระแลว+หุนเพิ่มทุน General Mandate))+
(ราคา PP x จํานวนหุน PP) +(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ+ หุนเพิ่มทุน General Mandate)
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11. คํารับรองของคณกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง
คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใช
สิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแ่ ตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
- ไมมี –
บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึง่ สินทรัพย
ของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทํา
รายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยเขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง
จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยบริษัทฯ จะออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29
เรื่อง ดังกลาว แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ
2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน
29 เรื่อง ถือเปนการออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขา
ทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตรดังกลาวตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อ
นําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร
ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการเขาทํารายการที่ไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เทากับ
รอยละ 1.92 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ มีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว
รายละเอียดของรายการไดมาซึ่งสินทรัพย มีดังตอไปนี้
1.

วัน เดือน ปที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเขาทํารายการภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่
4 มีนาคม 2559 และที่ประชุมถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเปน
สิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร รวมทั้งบรรลุเงื่อนไขขอบังคับกอน (conditions precedent)
ตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร
2.

คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูซื้อ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “MONO” ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายใตชื่อหลักทรัพย MONO
ผูขาย
นายวิสูตร พูลวรลักษณ เจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง
(รายละเอียดตามหัวขอที่ 4.)
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3.

ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดรายการ
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ จะเขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) ซึ่งเปนราคาที่ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยบริษัทฯ จะชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง
ดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30
เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดังกลาว แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน
(หาสิบลานหุน ) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวมเปนมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000
บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดังกลาว เพื่อเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่ง
ลิข สิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตร ถือเปนการออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
3.2 ประเภทและขนาดรายการ
การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนการทํารายการที่ไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาด
รายการสูงสุด เทากับรอยละ 1.92 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ดัง นั้ น บริ ษั ท ฯ มี ห น า ที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานและเป ด เผยรายการตอ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดกําหนดไว
การเปรียบเทียบเกณฑการคํานวณขนาดรายการ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑการคํานวณขนาด
รายการ
1. เกณฑมูลคาของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)

สูตรการคํานวณ
%ของ NTA ตามสัดสัดสวนที่ไดมา / NTA ของบริษัทฯ

2. เกณฑกําไรสุทธิ

% ของกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยตามสัดสวนที่ไดมา /
กําไรสุทธิของบริษัท

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ
แทน

(มูลคารายการที่จาย / สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน) x 100
= ( 101,500,000 / 5,277,736,354 x 100 )

4. เกณฑมูลคาของหลักทรัพย

(จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย / จํานวนหุนที่ชําระแลว
ของบริษัทจดทะเบียน) x 100
= ( 50,000,000 / 3,150,935,537 x 100 )
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ขนาดของรายการ
ไมสามารถคํานวณได
เนื่องจากสินทรัพยที่
ไดมาไมมี NTA
ไมสามารถคํานวณได
เนื่องจากสินทรัพยที่
ไดมาไมมีกําไรสุทธิ
รอยละ 1.92

รอยละ 1.59

สิ่งที่สงมาดวย 8.
4.

รายละเอียดและมูลคาของสินทรัพยที่ไดมา

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ คิดเปนมูลคา
103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(1)
(2)

รายชื่อภาพยนตร

ปที่ฉาย

ซึมนอยหนอย กะลอนมาก
ปลื้ม
โปรดทราบ...คิดถึงมาก
อยาบอกวาเธอบาป
ดีแตก
รักแรกอุม
ฉลุย
พริกขี้หนูกับหมูแฮม
ฉลุยโครงการ 2
ปุกปุย
สยึ๋มกึ๋ย
กลิ้งไวกอน พอสอนไว
บุญตั้งไข
โตแลวตองโต
ปหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรยของผม
คูแท 2 โลก
ฉลุยหิน คนไขสุดขอบโลก
กึ๋ยทู
รักแทบทที่ 1
แรงเปนไฟละลายแคเธอ
นางแบบ
2499 อันธพาลครองเมือง (2)
303 กลัว/กลา/อาฆาต
นางนาก
สตรีเหล็ก
แมเบี้ย
น.ช. นักโทษชาย
สตรีเหล็ก 2
คูแทปาฏิหาริย
หมอเจ็บ
รายไดรวม

2528
2529
2529
2530
2530
2531
2531
2532
2533
2533
2534
2534
2535
2535
2536
2537
2537
2538
2538
2539
2540
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2546
2547

ยอดรายได
(ลานบาท) (1)
5
10
3
3
4
5
12
6
19
8
18
25
12
7
23
22.50
21
28
17
22
18
75
30
150
99
53
30
72
18
34
849.50

ยอดรายไดหนังทําเงินอางอิงจาก Box Office
เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง เปนเรื่องที่ไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร แตไมไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ในบทภาพยนตร
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สิ่งที่สงมาดวย 8.
5.

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน

มูลคารวมของสิ่งตอบแทนในการเขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29
เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยบริษัทฯ จะชําระ
คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดังกลาว
แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวม
มูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดังกลาว
ถือเปนการออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2
การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอวาระตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
6.

เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน

การเจรจาตอรองระหวางผูซื้อ “บริษัทฯ” และผูขาย “นายวิสูตร พูลวรลักษณ” โดยอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจาก
การประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปน
ราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวย
วิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มี
อัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวย
วิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่ง
ไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผู
ประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
7.

ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ

การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดังกลาว เพื่อรองรับการ
เติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29
ทีวีดาวเทียม Mono Plus และบริการดูหนังอออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com
และสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจร
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทฯ ในระยะยาวชวยสงเสริมใหบริษัทนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต

อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ วันที่
กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนนั้น
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สิ่งที่สงมาดวย 8.
8.

แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อสินทรัพย และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย

บริษัทฯ จะชําระคาตอบแทนการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก นาย
วิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวมเปนมูลคา
ทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการทํารายการดังกลาว
เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นวาการทํารายการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง
ดังกลาว จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน ดังที่ระบุไวในหัวขอที่ 7. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทั ที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการทานใดมีความเห็นที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม
ขอ 9.
11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
บริษัทฯ ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอ
รับรองวาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุใน
สารสนเทศนี้ตลอดจนไมมีขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด

......................................................
(นายนวมินทร ประสพเนตร)
กรรมการ

.....................................................
(นายซัง โด ลี)
กรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย 9.
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทีเ่ ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
ผูถ ื อ หุน ที ไ่ มส ามารถเข า รว มประชุ มด ว ยตนเองได สามารถทีจ่ ะมอบฉั นทะใหก รรมการอิ ส ระดั ง ตอ ไปนี ้ เขา ร ว ม
ประชุมแทน
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหนง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ

:

64 ป

ที่อยู

:

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

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมมี-

2. นายปรีชา ลีละศิธร
ตําแหนง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ

:

53 ป

ที่อยู

:

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

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมม-ี

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ตําแหนง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ

:

51 ป

ที่อยู

:

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

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมม-ี
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สิ่งที่สงมาดวย 10.
ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน
ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือ
ผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
(ก) บั ต รประจํ า ตั ว ของผู ถื อ หุ น (บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รข า ราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉัน ทะ สํ าเนาบัต รประจําตัว ของผูมอบฉันทะ และบัต รประจํ าตัวหรื อหนั ง สือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ หนั ง สื อ เดิ น ทางของผู ม อบฉั น ทะ และบั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก
- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน
- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป น แบบที่ ใ ช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให คั ส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

-66-

สิ่งที่สงมาดวย 10.
2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได สําหรับผูถือหุน
นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787
หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
ประสงค ข องผูถื อหุน เป น ผูรั บมอบฉั นทะ หรื อเลือกมอบฉัน ทะให ก รรมการอิส ระของบริษั ทฯ เป น ผูออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
ประชุมไดเพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 64 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 53 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 51 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
ที่อยูติดตอ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้นโดย
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอม
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ
ฉันทะ เพื่อประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุนที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน
3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแต
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เปนตนไป
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เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ
1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผูรับมอบฉันทะ
2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด
สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
แลว ผูรับ มอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน
ผูเขาประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอื่น (สําหรับผูรับมอบ ฉันทะที่ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ
ผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับ
บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนที่
ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
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กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลัก ษณะตองหามตามกฎหมายวา ดวยบริษั ทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 20. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวา
ที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ ไ ด แต ต อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ย ในกรณี เ ช น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน
ดังกลาว
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สาม (3) วัน
ทั้ง นี้ สถานที่ที่จ ะใช เ ป น ที่ ป ระชุม จะอยูใ นจัง หวัด อัน เปน ที่ตั้ง สํานัก งานใหญของบริษัท หรือที่อื่น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
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สิ่งที่สงมาดวย 10.
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
(25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน
ในที่ประชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิ เ ศษในเรื่ อ งใด ผู ถื อ หุ น คนนั้ น ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น นอกจากการออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต อ ไปนี้ ให ถื อ คะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ (3/4) ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุนกูของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สงมาดวย 11.
ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2559
ผูถือหุน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
12.00 นาฬิกา
ผูรับมอบฉันทะ

มาดวยตนเอง

โตะลงทะเบียน

โตะลงทะเบียน

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัวและแบบฟอรม
ลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เขาหองประชุม

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

ประธานเปดประชุม
เวลา 14.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย
กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสียง

**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**
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สิ่งที่สงมาดวย 12.
ขาวประชาสัมพันธ
“งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559”

ตามที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) กําหนดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน
2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับใหผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยมุงเนนการรับรูผล
การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งไดมีโอกาสพบปะซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมเปนสําคัญ นอกจากนี้ การประชุมสามัญผูถือหุนยังถือเปนโอกาสที่ทําใหผูถือหุน คณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ จะไดมีโอกาสพบปะและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันอยางแทจริง
บริษัทฯ จึงขอ “งดแจกของชํารวยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559”
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สิ่งที่สงมาดวย 13.
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สิ่งที่สงมาดวย 15. (Enclosure 15.)
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

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

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

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

(3)






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

หุน
shares
หุน
shares
หุน
shares

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

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

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

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

กรรมการอิสระทีเ่ ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.
(3) ชื่อ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
อายุ
64
ป
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
Age
64
years
ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Position Independent Director and Chairperson of Audit Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

1. ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุน มาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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(4)



(5)

ชื่อ นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ
53
ป
Name Mr. Preecha Leelasithorn
Age
53
years
ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Position
Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
อายุ
51
ป
Name Mr. Kriengsak Thiennukul
Age
51
years
ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Position
Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting
of Shareholders held on Wednesday, April 27th, 2016 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower,
No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as
may be postponed or changed.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2015
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558
Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2015
ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ
This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required.
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2015
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558
Agenda No. 4 To consider approving the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2015
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559
Agenda No. 1 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2016
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559
Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2016
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
The election of the complete set of the Board of Directors
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. นายพิชญ โพธารามิก/ Mr. Pete Bodharamik
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
2. นายปรีชา ลีละศิธร / Mr. Preecha Leelasithorn
 งดออกเสียง/Abstain
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล / Mr. Kriengsak Thiennukul
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559
Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2016
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เปน 466,999,997.50 บาท
Agenda No. 8 To consider approving the Company’s capital reduction from 492,799,997.50 Baht to 466,999,997.50 Baht
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda No. 9 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line
with the reduction in registered capital
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เปน 498,499,997.50 บาท
Agenda No. 10 To consider approving the increase in registered capital from 466,999,997.50 Baht to 498,499,997.50 Baht
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : งดออกเสียง/Abstain
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
วาระที่ 11
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda No. 11 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line
with the increase in registered capital
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคา
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม 2559) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทน
ในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000
บาท จากนายวิสตู ร พูลวรลักษณ
Agenda No. 12 To consider approving the allotment of 50,000,000 shares at the par value of 0.10 Baht via private placement.
The offering price is not lower than 90 percent of the average market price (the weighted average price of share
from February 19, 2016 - March 3, 2016). The allotment of 50,000,000 shares is to complete the payment for
the transaction of assets (the copyrights of 30 films and 29 screenplays) accounted for 103,000,000 Baht from
Mr. Visute Poolvoralaks
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 265,000,000 หุน
ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
Agenda No. 13 To consider approving the allotment of shares under general mandate for the amount of 265,000,000 shares at the
par value of 0.10 Baht per share, or 8.41 percent of paid capital, for sales of securities via private placement
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 14
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda No. 14 To consider other matters (if any)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอื หุน
The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and
shall not be my/our vote.

(6)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกจากเหนือจากเรื่องระบุไวขา งตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified
or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional
thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems
appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และขาพเจา
ไดกระทําเองทุกประการ
Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention
as specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may
specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The continued list of proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นดวย
At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 27th, 2016 at 14.00 hrs. at Auditorium,
rd
3 Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi
11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : งดออกเสียง/Abstain
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่
Agenda No.

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

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

