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วันท่ี 24 มีนาคม 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 
 2. CD-ROM รายงานประจําป 2559 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป 

    สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  3. งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จากรายงานประจําป 2559 อยางยอ 
  4. ประวัติผูสอบบัญชี 
  5. ขอมูลเบ้ืองตนและประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
  6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
  7. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
        8. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
        9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
 10. ขาวประชาสัมพันธ “งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560” 
 11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
 12. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งติดบารโคคของผูถือหุน 

     (โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน) 
 13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
  
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี          
21 กุมภาพันธ 2560  ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา           
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด      
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี      
    
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการ

ประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมท้ังได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1. 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเหน็สมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 การลงมต ิ    
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2      รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2559  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2. 

และสิ่งท่ีสงมาดวย 3.  ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผล         

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 

 การลงมติ 
 ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจําป 2559 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  การลงมต ิ
  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2559 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน       
ปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแตละป   ท้ังนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และการจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 และใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 

 
 



 

-3- 
 

 
 1. อนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเปนจํานวนเงินเทากับ 570,000.00 บาท  ซึ่ง

เมื่อรวมกับทุนสํารองตามกฎหมายที่มีอยูเดิมจํานวน 49,279,999.75 บาท คิดเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ทั้งสิ้นจํานวน 49,849,999.75 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เทากับ 498,499,997.50 บาท) เพื่อใหทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียนซึ ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 45.  เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
 2.  อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 จากผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใหแกผูถือหุนสามัญของ

บริษัทฯ ทั้งหมดจํานวน 3,343,935,537 หุน โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตรา หุนละ 0.03 บาท  เปนเงิน
ทั้งสิ้น 100,318,066.11 บาท ซึ่งเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2559 (จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ที่มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 259,484,207.31 บาท คิดเปนอัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 
38.66 โดยคงเหลือเงินสดไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป    

    
 
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพุธท่ี 8 มีนาคม 2560 และให

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีท่ี 
25 พฤษภาคม 2560 ท้ังนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2560 

 
ท้ังนี้  เงินปนผลประจําป 2559  จํานวน  0.03 บาทตอหุนดังกลาวขางตน  มีรายละเอียดแยกออกเปนดังนี้ 

    

                         หุนละ           จํานวนเงิน                                 
    

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2559  0.003 บาท 10.03 ลานบาท 
ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ท้ังนี้  

  ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี 
  จากการจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ  
  แหงประมวลรัษฎากร                                               
 

2.  จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการท่ีไดรับ BOI ของ          0.027 บาท         90.29 ลานบาท 
 บริษัทยอย  (ไมไดรับเครดิตภาษี) 
 
  รวม 0.03 บาท 100.32 ลานบาท 
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 สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2558 และ 2559 มีดังตอไปน้ี 

รายการ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559 (ปที่เสนอ) 31 ธันวาคม 2558 (งดจาย) 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 259,484,207.31 บาท 139,643,862.78 บาท 
2. กําไรสะสม (บาท) 661,903,419.78 บาท 405,436,778.87 บาท 
3. กําไรตอหุน (บาท) 0.082 บาท 0.045 บาท 

4. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน จํานวนหุน จายปนผล 
(บาท/หุน)

จํานวนหุน จายปนผล 
(บาท/หุน) 

    การจายเงินปนผลประจําป 3,343,935,537 0.03 - -
5. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.03 บาทตอหุน - 
6. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 100,318,066.11 บาท - 
7. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ รอยละ 38.66 - 

 

การลงมติ 
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560 

 

   
 
 
 
 
 
 
 ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัท     

หลายแหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
  

 ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 

 พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
จํานวนปท่ีเปน
ผูสอบของบริษัท

ระยะเวลาท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล 5874 1 ป 2558-2563
2.นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  3930 3 ป 2555-2560
3.นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล 3844 - ป 2555-2560
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รายละเอียด ป 2560 (ปที่เสนอ) ป 2559 
1. คาสอบบัญชี 1,500,000 1,200,000 
2. คาบริการอ่ืน - - 
รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,200,000 

   

 ท้ังนี้ คาสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 300,000 บาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน 
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น สําหรับคาบริการอ่ืนๆ ในรอบปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอ่ืนจาก
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี  ท่ีผูสอบ    
บัญชีสังกัด  เพ่ือประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน มาพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4.   

 ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2560 

 การลงมต ิ

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ สําหรับป 2560   
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดให  “ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง            

ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง          
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง ”  

 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานท่ีดํารงตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้  ไดแก 

   1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

   2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 

   3. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน    (ดํารงตําแหนงแทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา จึงมีวาระเหลือ 
                                                           เทากับวาระของนายโสรัชย อัศวะประภา) 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 บุคคลท่ีไดรับเสนอชื่อในคร้ังนี้ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแลวรวมถึงการแตงตั้งกรรมการ 

เพ่ือดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาเปนบุคคลท่ีจะเสนอชื่อใหเปนกรรมการ
อิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออก
ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
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 (ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตาม       
สิ่งท่ีสงมาดวย 5.) 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2560 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ในป 2559 ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตาม
ตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
7 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2559 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตําแหนง 
คาตอบแทนตอเดือน(บาท) 

ป 2560 (ปที่เสนอ) ป 2559
ประธานกรรมการ 70,000 70,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 50,000 
ผูชวยประธานกรรมการ 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
กรรมการอิสระ 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม
คาบําเหน็จของกรรมการ ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท 
สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

 คณะกรรมการเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามรายละเอียดขางตน  สําหรับขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ  สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานประจําป หัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12,200,000 บาท จากทุน    
จดทะเบียนเดิมจํานวน 498,499,997.50 บาท   เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50  บาท  โดยการ
ตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจาก
เปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ท่ีอนุมัติใหออกและเสนอ
ขายในการประชุมสามัญประจําป 2559 และจะส้ินสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน    
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ       

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

 “ ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 486,299,997.50 บาท (สี่รอยแปดสิบหกลานสองแสนเกาหม่ืนเกาพันเกา
   รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

  แบงออกเปน   4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา
   พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)   

  มูลคาหุนละ                 0.10  บาท (สิบสตางค)  
 โดยแยกออกเปน     
  หุนสามัญ    4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา

      พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)  
  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน ” 
 

 ท้ังนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย        
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลอง

กับการลดทุนจดทะเบียน 
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 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท  เปน 519,699,997.50 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 33,400,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 334,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท  
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 5,196,999,975 หุน มูลคาหุนท่ี
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  486,299,997.50 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท  โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม  สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงานการ
เพ่ิมทุน (F53-4)  

 การลงมติ 
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 519,699,997.50    บาท (หารอยสิบเกาลานหกแสนเกาหม่ืนเกาพันเการอย
     เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)       
 แบงออกเปน 5,196,999,975     หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา
    พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)   

  มูลคาหุนละ               0.10   บาท (สิบสตางค)     
 โดยแยกออกเปน     
  หุนสามัญ   5,196,999,975     หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา

    พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)   
  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน” 
 

 ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย       
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 การลงมต ิ

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ   
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 334,000,000 

หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 9.99 ของทุนชําระแลว เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จํานวน 334,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

  ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6. 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นว าสมควรท่ีจะเสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุนอนุ มัติการจัดสรรหุนสามัญเ พ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป             

(General Mandate) จํานวน 334,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน  ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุนท่ีไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอ       
ผูลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคาเสนอ
ขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน      
แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอ
ขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาท่ีคํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.
72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 ขอ 8 (1)) 
โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะน้ันดวยและเพ่ือใหการ
ระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว เพ่ือใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ 

  การลงมต ิ

  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมท้ังแกไขขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม ขอ 46.        

ตราของบริษัท 
  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมท้ังแกไขขอบังคับของบริษัท       

หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม ขอ 46. ตราของบริษัทใหใชดังท่ีประทับไวนี้ 
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 ท้ังนี้  มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจ
แกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน   

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเปล่ียนแปลงตราของบริษัท รวมท้ังแกไขขอบังคับของบริษัท 

หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม ขอ 46.  ตราของบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 

  การลงมต ิ

  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว

วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปดโอกาสใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง

อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้ 
 
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (วัน Record Date) ใน       

วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ

แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยในกรณีท่ีทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
คร้ังนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 13. (ติดอากรแสตมป 20 บาท) 
พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหท่ีประชุม
กอนเร่ิมการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใช
หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงค     
จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ  ไดท่ี www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ  หมวดยอยขอมูลผูถือหุน  

 
ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ

ตอไปน้ี เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนทานได 
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 1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
     และพิจารณาคาตอบแทน 

   2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหา
     และพิจารณาคาตอบแทน 
 3.  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
     คาตอบแทน 

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ เสนอตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7.) 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 

 

 

 
 

(นายนวมินทร ประสพเนตร) (นายซัง โด ลี) 

กรรมการ กรรมการ 
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 
วัน เวลา และสถานที ่
  
 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันพุธท่ี  27 เมษายน 2559   เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3   อาคาร     
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขท่ี 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
กรรมการที่เขารวมประชุม 
1.นายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ 
2. ดร.โสรัชย                  อัศวะประภา กรรมการ  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   ความเส่ียงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการ  ผูชวยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายซัง โด ลี  กรรมการ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ กรรมการบริหาร 
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ  ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  และ 
   กรรมการบริหาร 
6. นายศิริ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 
7. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
9. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
ผูบริหาร 

1. นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
2. นายธวัตวงศ  ศิลมานนท ผูอํานวยการอาวุโส 
3. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน 
4. นายธีรศักดิ์  ธาราวร  ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
5. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
6. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายศุภชัย   ปญญาวัฒโน   ผูตรวจสอบบัญชี  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
2. นางนิตยา  เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด 
3. นายภักดี          ภักดิ์นรา ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 
4. นางสาวสาวิตา ปตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 
5. นายไพรัช มณฑาพันธุ ผูประเมินราคาอิสระ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
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เริ่มการประชุม 
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี  ท่ีปรึกษา
กฎหมาย และผูประเมินราคาอิสระ เขารวมประชุม  พรอมท้ังแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหท่ีประชุมทราบ กลาวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมตางๆ ประธานท่ีประชุมจะสอบถามที่ประชุมวา  มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ
พิจารณานั้นหรือไม 
 

 ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบ หรือ เห็นดวยตามมติ        
ท่ีนําเสนอ  
 

 ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น     จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ   ไปรับบัตร
ลงคะแนน   ซึ่งทางบริษัทฯ   ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพ่ือนํามาทําการประมวลผล    ดวยการ
หักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน  ท่ีเขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ     สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค.  ท่ีผูถือหุน
ไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว  เจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ   ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียนเขารวม
ประชุมแลว  
 

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

เปนคัสโตเดียนท่ีสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย  หรืองดออก
เสียงมากนอยเพียงใด  ในแตละความเห็นก็ได  

4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด  จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด 
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นอกจากนี้  เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา เม่ือประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว  ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเร่ืองถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน  และเม่ือนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ 
โดยนางสาวรุงทิวา จารุรัตนาภรณ  จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ   

 
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16  ซึ่งระบุวา ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่ง  มีคะแนนเสียงเทากับ   1 หุนตอ 1 เสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ (1)เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ  จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได  

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา    เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 
สําหรับการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ในระเบียบวาระท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา  “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”  
ดังนั้นถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม  จะตองมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1,050,311,846 หุน   จึงจะสามารถเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาได ท้ังนี้  เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดเทากับ 3,150,935,537 หุน  

 
โดยกอนการประชุมนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซด  www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ซึ่งเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดแจงผลให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว   

 
จากนั้นนายพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 180 ราย นับจํานวนหุนได 2,577,312,036 หุน จากจํานวนหุนท่ี
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  3,150,935,537 หุน  คิดเปนรอยละ 81.7951 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว
และมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  จํานวนหุนท่ีเขาประชุมวันนี้   จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ  33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน  ทําหนาท่ีเปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังนี้ ซึ่งตัวแทน      
ผูถือหุนท่ีอาสารับหนาท่ีดังกลาวไดแก คุณสิริกร บันลือพงศเจริญ และคุณวรพงศ กระจางพัตร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558   ซึ่งประชุม เม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2558 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 23 เมษายน 2558 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี          
23 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปน
ดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,255,486 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 
3. งดออกเสียง                     0 - 
4. บัตรเสีย                     0 - 
รวม 199 ราย 2,580,255,486 - 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 

2558 
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งท่ี
สงมาดวย 2  ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายให นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ     
ในรอบป 2558 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้ 
 
ในป 2558 มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 5,278 ลานบาท โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 837  ลานบาท  ท่ีดิน  อาคาร  และ
อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 2,440 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,001 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2557 ซึ่ง
มีสินทรพยรวม 5,400 ลานบาท สินทรัพยรวมลดลง122 ลานบาทคิดเปน 2%  โดยลดลงจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
804 ลานบาท ในขณะท่ี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น 714 ลานบาท 
 
มีหนี้สินรวม ป 2558 ท้ังสิ้น 2,854 ลานบาท และป 2557 มีหนี้สินรวม 2,488 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 366 ลานบาท 
คิดเปน 15%   ซึ่งเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
สวนของผูถือหุนในป 2558 มีท้ังสิ้น 2,424 ลานบาทและป 2557 มี  2,912 ลานบาท ลดลงจากปท่ีแลว 488 ลานบาท 
เนื่องจากผลขาดทุนประจําป  478 ลานบาท  จายเงินปนผล 62 ลานบาท ในขณะท่ีมีการเพ่ิมทุน 52 ลานบาท 
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ในสวนของรายไดในป 2558 มีรายไดรวม 1,925 ลานบาท และป 2557 มีรายไดรวม 1,603 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปท่ี
แลว 322 ลานบาท โดยแบงเปน Media and Content  87%  Entertainment 11% และอ่ืนๆ 2% ซึ่งสัดสวนรายไดเม่ือ
เทียบกับป 2557 ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 
 

ในป 2558  มีผลขาดทุนสุทธิ 486 ลานบาท และป 2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 12 ลานบาท โดยขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว 
474 ลานบาท   ซึ่งในท้ังสองปนี้มีรายการพิเศษคือการตัดจําหนายทรัพยสินท่ีไมกอใหเกิดรายไดและอ่ืนๆ 91 ลานบาท 
และการปรับปรุงตนทุนใบอนุญาติ TV digital ตามสภาวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดเร่ืองราคาทุนขึ้นมาใหม 69 ลานบาท       
ในป 2558  และ 51 ลานบาทในป 2557  
 

ทําใหป  2558  มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักรายการพิเศษดังกลาว 326 ลานบาท และป 57 มีกําไรสุทธิ 39 ลานบาท ทําให
มีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น 365 ลานบาท  
 

เม่ือมาดูเปนรายไตรมาสในป 2558 จะเห็นวาบริษัทมีผลขาดทุนท่ีลดลงอยางตอเนื่อง โดยไตรมาสส่ี ขาดทุนสุทธิ 59 
ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท จากไตรมาสท่ีสาม หลังจากปรับปรุงรายการพิเศษดังกลาวมาแลว 
 

เหตุการณสําคัญในป 58 มีดังนี้ครับ 
 

เดือนมกราคม  บริษัทโมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน ไดยายหลักทรัพย Mono และ Mono W1 จากตลาด MAI มาซื้อ
ขายในตลาด SET  เดือนกรกฏาคม บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ไดซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตตางประเทศจาก บริษัท สหมงคล
ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพ่ือออกอากาศทางชอง MONO29 และใหบริการผานระบบวีดีโอ ออนดีมานทางเวปไซค 
www.monomaxxx.com / และเดือนตุลาคม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชนไดรับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 
5 ดาว จากการประกาศผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

นายพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการกลาววา เนื่องจากทิศทางของกลุมบริษัทในตอนนี้ มีธุรกิจทีวีเปนธุรกิจหลัก จึง
ขอใหทางคุณนวมินทร ประสพเนตร กรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ไดรายงานใหทางผูถือหุนทราบ
ในสวนของธุรกิจทีวีของบริษัท 
 

นายนวมินทร ประสพเนตร รายงานตอท่ีประชุมวา ในโอกาสการประชุมผูถือหุน ในวันนี้ จึงขออธิบายและชี้แจงถึงผล
ประกอบการและแนวโนมของธุรกิจทีวีดิจิตอล ชอง MONO29 มีทิศทางในการเจริญเติบโตในอนาคตเปนอยางไร 
 
โดยธุรกิจทีวีนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักๆ ของรายไดก็คือเรตติ้ง ซึ่งท่ีผานมาชอง MONO29 มีเรตติ้งท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ไตร
มาส ปจจุบันเรตต้ิงของชอง MONO29 อยูท่ี .56 ซึ่งเปนอันดับท่ี 4 ของเรตติ้งท่ัวประเทศ โดยขยับขึ้นมา 1 อันดับ จาก
ปท่ีแลวท่ีอยูอันดับท่ี 5  ซึ่งเรตต้ิงชอง MONO29 มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง หากเทียบกับชองอ่ืนในอันดับ
ตนๆ ท่ีสวนใหญเรตติ้งจะทรงตัวและลดลง สาเหตุท่ีเรตต้ิงของชอง MONO29 เพ่ิมขึ้นนั้น เกิดจากท่ีบริษัทไดวาง
ตําแหนงของชองไวตั้งแตตนวาเปน ฟรีทีวีท่ีมี หนังดี ซีรีสดัง มากท่ีสุด ซึ่งบริษัทยังคงเนนกลยุทธนี้อยู โดยไดรวมมือกับ 
สตูดิโอใหญๆ เชน Paramount Universal Warner Bros. Picture ในการทําสัญญาแบบ Output Deal ท่ีบริษัทจะได
ลิขสิทธ์ิภาพยนตรใหมๆ มาฉายเปนเจาแรกและเจาเดียว ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคอนเทนตท่ีมีคุณภาพมากมายในอนาคต 
และในขณะเดียวกันบริษัทไดปรับผังรายการ ซึ่งเปนชวง Primetime  ของชอง MONO29 คือวันธรรมดาต้ังแตเวลา 
18.20 – 22.30 น. และวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00 - 22.30 น. ซึ่งบริษัทจะเนนการขายโฆษณาในชวงเวลานี้ 
ในสวนของสัดสวนของรายการของชอง MONO29 จะเนนตามกลยุทธท่ีมี หนัง และซีรีส เปนคอนเทนตหลัก           
โดยแบงเปน ภาพยนตร 44 % ซีรีส 23 % ขาว 25 % และอ่ืนๆ 8 % 
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อยางไรก็ตาม เม่ือเรตติ้งเพ่ิมขึ้น รายไดจากการขายโฆษณาควรจะเพ่ิมขึ้นดวย เปนหลักการคิดโดยท่ัวไปของอุตสาหกรรม
ทีวี ซึ่งรายไดจากคาโฆษณาตอนาทีของชองเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งราคาเฉลี่ยท่ีขายอยูในปจจุบันอยูท่ี 20,000 บาท ตอ
นาที และการขายโฆษณานั้นจะเทากับวันละ 180 นาที คือ 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 10 นาที) ตั้งแตเวลา 06.00-24.00น. 
ซึ่งไมไดนับท้ัง 24 ชั่วโมง เนื่องจากการขายโฆษณากับทางเอเจนซ่ีจะพิจารณา 18 ชั่วโมงตอวันเทานั้น ท้ังนี้ อัตราการใช
เวลาโฆษณา (Utilization Rate) ของการขายโฆษณาของชองMONO29 ตอนนี้คือ 100 % และคาดการณวาจะยืนอยูท่ี 
100 % เต็มอยางตอเนื่องตลอดท้ังปนี้ 
 
การเติบโตตอไปในอนาคตในการขายโฆษณาของชอง MONO29 ท่ีบริษัทไดตั้งเปาไวในป 2016 คือ Q1 เทากับ 202 
ลานบาท Q2 กาวกระโดดไปท่ีเทากับ 340 ลานบาท และขยับเพ่ิมไปท่ี Q3 เทากับ 470 ลานบาท และ Q4 เทากับ 488 
ลานบาท ซึ่งตัวเลขดังกลาวจะเปนผลตอเนื่องจากเรตติ้งท่ีบริษัทคาดวายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นภาพรวมของ
ธุรกิจทีวีในปนี้และปตอๆไป จะเปนธุรกิจหลักท่ีจะทําใหรายไดในภาพรวมของโมโนกรุปใหเพ่ิมสูงขึ้นอยางแนนอน 
 
นายพิชญ  โพธารามิก กลาวเสริมในเร่ืองรายไดของกลุมบริษัทท่ีกําลังจะเกิดขึ้นและมีแนวโนมท่ีดีในป 2559 นี้ จะมาจาก
ธุรกิจทีวีเปนหลัก ซึ่งบริษัทคาดการณไววารายไดของธุรกิจทีวีจะเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวจาก 624 ลานบาท ในป 2558 
เพ่ิมขึ้นเปน 1,500 ลานบาท ในป2559 นี้  ซึ่งนับวาเปนแนวโนมท่ีดี ท้ังนี้ จากท่ีทางประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
รายงานวาบริษัทมีผลขาดทุนลดลงทุกไตรมาส ดังนั้น เราก็จะมีตัวเลขขาดทุนลดลงอยางตอเนื่องในไตรมาสตอไปของปนี้  
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพ่ือทราบ 
ไมมีการลงมติ 

 
ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ตามท่ีรายงาน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี  ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี        
31 ธันวาคม 2558 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน 
และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 และสิ่งท่ีสงมาดวย 3  ของ
หนังสือเชิญประชุม 
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา เหตุใดรายไดของงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีกําไร แตงบการเงินรวมกลับขาดทุน ซึ่งเขาใจวาบริษัทแมไมไดมีธุรกิจหลัก แตเปนการลงทุนในบริษัทยอย
ท่ีจะทําใหงบการเงินรวมโตข้ึน โดยเฉพาะงบแสดงฐานะทางการเงินเห็นไดวาสินทรัพยของงบการเงินรวม มีจํานวน 
5,277.74 ลานบาท ในขณะท่ีสินทรัพยของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวน 3,849.86 ลานบาท 
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ตอบคําถามวา บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนบริษัทแม มีการดําเนินธุรกิจโมบาย ซึ่งเปนธุรกิจท่ีแข็งแกรงและมีกําไร ในขณะท่ีบริษัทยอย ท่ีดําเนินธุรกิจทีวี
ดิจิตอล และธุรกิจอ่ืนๆ ยังมีผลการดําเนินงานท่ีขาดทุน จึงสงผลใหงบการเงินรวมขาดทุน สวนงบแสดงฐานะทางการเงิน 
หรือสินทรัพยนั้น บริษัทแมไดมีการนําเงินไปลงทุน หรือใหบริษัทยอยกูยืมจึงสงผลใหสินทรัพยรวมของงบการเงินเฉพาะ
กิจการอยูท่ี 3,849.86 ลานบาท 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,439,166 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 
3. งดออกเสียง                     0 - 
4. บัตรเสีย                     0 - 
รวม 205 ราย 2,580,439,166 - 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา        
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอท่ีประชุม
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม    
งบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป   ท้ังนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงิน   
ปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจายชําระคืน       
เงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองตามกฏหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพ่ือสํารองเงินสดสําหรับการลงทุน
ตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 139,643,862.78 บาท  ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไรดังกลาว
เป นท ุนสํา รองตามกฎหมาย จํานวนร อยละ  5  ของ กํา ไรส ุทธ ิสําหร ับป  ซึ ่ง คํานวณได เป น เ ง ิน จํานวน
6,982,193.14 บาท 
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อยางไรก็ตาม เพื่อใหทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจด
ทะเบียน  บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น  
7,688,182.48 บาท  ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมท้ังสิ้นจํานวน 49,279,999.75 บาท คิด
เปนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

2. งดจายเงินปนผลประจําป 2558 ในขณะท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ 
50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสํารองไวเปน
เงินทุนหมุนเวียนตอไป 

 
รายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2557 และป 2558 ซึ่งเสนองดจาย ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน
ทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม  หนา 3   
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา การจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายหากคร้ังนี้สํารองไว
รอยละ 5 คร้ังถัดไปอีกรอยละ 10 จะทําใหบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 15 ใชหรือไม และบริษัทมีกําไร 139 
ลานบาท เหตุใดจึงงดจายเงินปนผล 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา ปจจุบันธุรกิจรวมของบริษัทยังขาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจทีวี จึงตอง
สํารองเงินไวสําหรับการชําระคาใบอนุญาต และคาใชจายตางๆ จึงงดจายเงินปนผลในปท่ีผานมา ท้ังนี้ผลประกอบการ
โดยรวมในปนี้ดีขึ้นคอนขางมาก เม่ือใดท่ีท้ังกลุมบริษัท โมโน มีกําไร ทางบริษัทตองพิจารณาเรื่องการจายปนผลแนนอน 
 
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ถาบริษัทมี
กําไรจะตองสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรประจําป ซึ่งทางบริษัทสํารองมาทุกป และปนี้บริษัทไดสํารองจนครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว หากทางบริษัทไมไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกก็ไมตองสํารองเพ่ิมเติม 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และงดจายเงินปนผล
ประจําป 2558 ตามรายละเอียดขางตนท่ีเลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,460,866 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                 500    0.0000 
3. งดออกเสียง                     0 - 
4. บัตรเสีย                     0 - 
รวม 206 ราย 2,580,461,366 - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 

2559 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120  ซึ่งกําหนดวา ใหท่ีประชุม     
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี  จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน    
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 ตามรายชื่อตอไปน้ี 

 1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3930   หรือ  
2. นางสาวศิราภรณ  เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3844   หรือ 
3. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 5874 

 
อนึ่ง   นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 ถึง ป 2558 
รวม 3 ป โดยปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล และนางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล 
ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเงินของบรษัิทฯ และบริษัทยอย     
  
ผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แหง  และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน   
 
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร            
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  รวมท้ังผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 40,000 บาท 
หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.45  เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน สําหรับ
คาบริการอ่ืนๆ ในรอบปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด  และเพ่ือประโยชนสําหรับผูถือหุน   บริษัทฯ 
ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4.  หนาท่ี 32  ของหนังสือเชิญ
ประชุม  
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซกัถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2559 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
1,200,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 
 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,461,366                        100.0000 
2. ไมเห็นดวย                    0   0.0000 
3. งดออกเสียง                    0 - 
4. บัตรเสีย                    0 - 
ราย 206 ราย            2,580,461,366 - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559 
เลขานุการบริษัทไดแจงตามขอบังคับบริษัท ขอ     17  กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังให
กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกก็ได กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
กัน สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”  ปจจุบันบริษัทฯ มี
กรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานท่ีดํารงตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการท่ี
ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้  มีดังนี้  

 1. นายพิชญ โพธารามิก   
 2. นายปรีชา ลีละศิธร 
 3. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล 

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

 
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5.  หนาท่ี 35 ถึง หนาท่ี 37  ของหนังสือ
เชิญประชุม 

 
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได  โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16   
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
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คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย เสนอใหกรรมการท้ังสามทานออกจากหองประชุมกอนลงมติ 
 
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา ในวาระน้ีไมมีขอกฎหมายกําหนดวาตองใหกรรมการท่ีออกจาก
ตําแหนงตามวาระออกจากหองประชุม รวมถึงไมไดมีขอกําหนดหามผูถือหุนท่ีเปนกรรมการลงมติในการเลือกกรรมการ
หรือตนเองกลับเขามาดํารงตําแหนง ซึ่งเปนไปตามมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ท้ังนี้ คุณพิชญยัง
ทําหนาท่ีในฐานะเปนประธานท่ีประชุมเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ทางบริษัทมีกฎกติกาภายใน ในการลงมติของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และการลงมติของคณะกรรมการบริษัท หากเปนกรรมการท่ีออกตามวาระ
กรรมการทานนั้นจะงดออกเสียงในวาระของตนเอง และในกรณีนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีก    ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

1. นายพิชญ โพธารามิก    ตําแหนง กรรมการ 
      รวม ( 208 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %

2,580,533,366 100.0000 500 0.0000 0 - 0 -
 

 
2. นายปรีชา ลีละศิธร   ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

      รวม ( 208 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %
2,580,533,366 100.0000 500 0.0000 0 - 0 -
 

 
3. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล    ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

      รวม ( 208 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %
2,580,533,366 100.0000 500 0.0000 0 - 0 -
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559 
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอท่ีประชุมวา ในป 2558 ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง  และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2559 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ    เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ       
ชุดตางๆ สําหรับป 2559  เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเทากับป 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ   
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559  เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 

ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการตอเดือน(บาท) สําหรับป 2559
ประธานกรรมการ 70,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 
ผูชวยประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 20,000 
กรรมการอิสระ 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 
คาบําเหน็จของกรรมการ ไมเกิน 2 ลานบาท 
สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมมี 

 
สําหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
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มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ที่เขารวมประชุม 
1. เห็นดวย 2,580,533,966                          100.0000 
2. ไมเห็นดวย                    0    0.0000 
3. งดออกเสียง                    0          0.0000 
4. บัตรเสีย                    0    0.0000 
รวม 209 ราย 2,580,533,966 100.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เปน 

466,999,997.50 บาท 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 
466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ี    
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) ท่ีอนุมัติใหออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจําป 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม
สามัญประจําป 2559 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
  

มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท  โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมได
นําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน  4 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติท่ี
ประชุมเปนดังนี ้
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,534,666   100.0000 
2. ไมเห็นดวย                    0             0.0000 
3. งดออกเสียง                    0            0.0000 
4. บัตรเสีย                    0      0.0000 
รวม 211 ราย 2,580,534,666   100.0000 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4     เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย 1. 
 

-25- 
 

“ ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน                 466,999,997.50  บาท  (สี่รอยหกสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันเกา 
                          รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 
  แบงออกเปน            4,669,999,975หุน      (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา 
      พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 
  มูลคาหุนละ     0.10  บาท    (สิบสตางค)  
 โดยแยกออกเปน     
  หุนสามัญ                4,669,999,975 หุน    (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา 
           พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)  
  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน ” 

 
 ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย

เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขและ
เพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
สําหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน       
จดทะเบียนจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท  มอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน   
มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,534,666                             100.0000 
2. ไมเห็นดวย                   0           0.0000 
3. งดออกเสียง                   0          0.0000 
4. บัตรเสีย                   0    0.0000 
รวม 211 ราย 2,580,534,666 100.0000 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให เ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  466,999,997.50 บาท  เปน  
498,499,997.50 บาท   

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
31,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุน       
จดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 
จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนด
วัตถุประสงคในการใชเงินทุน และแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)   

รายละเอียดของการเพ่ิมทุนแบงออกเปน 
1. การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป(General Mandate) จํานวน 26,500,000 บาท (ย่ีสิบหกลานหาแสนบาท)      

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เพ่ือเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 265,000,000 หุน (สองรอยหกสิบหาลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ของหุน  

 

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และ
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติใหเพ่ิมทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน   
 

สําหรับขอมูลปรากฏอยูในแบบรายงานการเพ่ิมทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมี
รายละเอียดดังปรากฎตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 6. หนา 38 ถึง หนา 49 ของหนังสือเชิญประชุม 
 
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด  
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
(รวมถึงท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง        
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(2) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมี
การแกไขเพ่ิมเติม)  

ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง 
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด  กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO 
ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอน
วันกําหนดราคาเสนอขาย 
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2. การเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
0.10 บาท (สิบสตางค) เพ่ือเสนอขายแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 
เพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย       โดยการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 
เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เนื่องจากการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค
เพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนไปชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตร ใหแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  

คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร  พูลวรลักษณ คณะกรรมการได
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนผูท่ีมีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ        
มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร  ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทเปน
อยางย่ิง 

สําหรับขอมูลมีรายละเอียดปรากฎตาม  สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) หนา38 ถึงหนา 49  
สิ่งท่ีสงมาดวย 7.  สารสนเทศการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 สิ่งท่ีสงมาดวย 8. 
สารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึงหนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม 
 

บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยอางอิงราคาตลาดท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ของหุน (ซึ่งใชราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559) ซึ่ง
เทากับราคาหุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  
เจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง ซึ่งเปนผูขาย   ท้ังนี้ราคาเสนอขาย
ดังกลาว เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน 
ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทํา
การติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพ่ือขอ
อนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวาง
วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันท่ี 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน 

 

มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้ 

    1.  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี
การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate    

2.  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน       

3. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง
จํานวน และไมมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

4. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง
จํานวน และมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน 
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท  

โดยมีวัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ ดังนี้  

1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  
1.1  เพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง     
       และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว  และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 
เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8.) ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท เปน
ราคาท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 
เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income 
Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)1 ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และ 
 
บทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 
บาท รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปน
บริษัทท่ีมีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.   

 

1.2 เพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  
ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  
และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะ
สงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 
ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4  ท้ังในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ มี TV 
Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ใน
สวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ี
เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาทในป 2559 หรือคิดเปน
การเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ146 โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้    
 
 
 
 

อัตราทุน (Capitalization Rate)1  คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ 
วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนน้ัน 
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คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติเห็นชอบตอการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ โดยมี
ความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน   และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   ซึ่งเปนบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนนั้น  มีความเหมาะสมและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน  จึงมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป     
 

ท้ังนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และหรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เชน ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินคาหุน รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร พรอมท้ังใหอํานาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร ลงนามใน
เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการอออกและเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ การนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตอกระทรวงพาณิชย และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

    
2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

เพ่ือใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และโครงสราง
เงินลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษัท 

     
ท้ังนี้  ในป 2559  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท 
ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการดู
หนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว  
ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพ่ิมทุนในครั้งนี้  และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอ
บุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหา
วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท 
รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ  และรองรับการขยายธุรกิจ 
 

 

ท้ังนี้  การเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General Mandate) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทใน      
คร้ังถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใด   
จะถึงกําหนดกอน  และการเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  บริษัทจะดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีไดรับมติจากผูถือหุน     
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โดยบริษัท ไดดําเนินการตามขั้นตอนโดยผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 
2559  และไดแจงสารสนเทศรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ผานระบบ SET Portal 
เปนท่ีเรียบรอยแลว ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ีผานมา พรอมท้ังไดสงเอกสาร Pre Process ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพิจารณาเปนท่ีเรียบรอยกอนนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหกับ
ผูถือหุนเพ่ือพิจารณา  โดยหากบริษัท ไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ก็จะดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับกรณีการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 
ซึ่งใชเวลาพิจารณาประมาณ 5 วัน นับจากวันท่ีย่ืนคําขอฯ 
 
จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
นายสุวิทย ไชยอํานาจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บทภาพยนตรท่ีซื้อมา มีคุณวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูกํากับท้ังหมด
หรือไมและบริษัทไดมีการทําสัญญาใหวิสูตร เปนผูกํากับดวยหรือไม และเปาหมายยอดรายไดท่ีบริษัทเคยต้ังไว 3,000 
ลานบาทคาดวาจะทําไดตามเปาหมายหรือไมหลังจากท่ีผานไตรมาสแรกแลว รวมถึงปนี้ธุรกิจทีวีดิจิตอลคอนขางแขงขันกัน
รุนแรงบริษัทมีกลยุทธอยางไรท่ีจะขึ้นสูอันดับท่ี 3  
 
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามวา บทภาพยนตรท่ีไดมานั้นมีคุณวิสูตรเปน Executive Producer ซึ่งทาง
บริษัทมีความยินดีท่ีไดคุณวิสูตรมารวมงาน โดยคุณวิสูตรมีประสบการณในวงการภาพยนตรมาหลายสิบป และเปน
ผูเชี่ยวชาญท่ีจะมาเสริมธุรกิจภาพยนตรใหกับกลุมบริษัท โมโน สวนเร่ืองของรายได 3,000 ลานบาท ทางบริษัทคิดวา
เปนไปได โดยบริษัทมีธุรกิจหลักอยู 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโมบาย ท่ีมีการเติบโตเล็กนอย และธุรกิจทีวีท่ีตั้งเปาหมายในปนี้ไว 
1,500 ลาน ซึ่งเทาท่ีพิจารณาจากไตรมาส 1/2559 โดยเฉพาะเดือนมีนาคม มีความเปนไปไดสูง  
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา ทางบริษัทไดใหคุณวิสูตรดูแลรับผิดชอบในการผลิตภาพยนตร
ใหกับกลุมบริษัท ในนามบริษัท ทีโมเมนต จํากัด ซึ่งจะเห็นไดวาคุณวิสูตรเปนหนึ่งในผูบริหารท่ีมีศักยภาพในธุรกิจ
ภาพยนตรในประเทศไทย 
 
คุณนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบ
คําถามเพ่ิมเติมวา ทางบริษัททํางานอยางหนักเพ่ือท่ีจะใหไดเรตติ้งท่ีสูงขึ้นเพ่ือขึ้นสูอันดับ 3  โดยปนี้และปตอๆไป ทาง
บริษัทไดทําขอตกลง (Output Deal) กับคายภาพยนตรชั้นนํา Major Studio จะทําใหบริษัทมีคอนเทนตใหมๆ ซึ่งเปน
ภาพยนตรชื่อดังมาลงชองอีกมาก เปนอีกหนึ่งทางท่ีจะทําใหเรตติ้งสูงขึ้น 
 
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามบทบาทของคุณวิสูตรในบริษัท รวมท้ังการใชประโยชนจากลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตรและบทภาพยนตรท่ีซื้อมา 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คุณวิสูตรบริหารงานในสวนของบริษัท ทีโมเมนต สวนภาพยนตร
ท่ีซื้อมา จะฉายทางชองโมโน 29 ซึ่งทําเรตติ้งไดดี สําหรับภาพยนตรใหมๆ ท่ีบริษัทจะผลิตในอนาคต คุณวิสูตรจะเปน
ผูดูแลการผลิต ซึ่งเชื่อวาจะเปนจุดแข็งอีกประการของบริษัท 
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คุณกิตติเชษฐ ชื่นชุม ผูถือหุนรายยอย สอบถามอัตราคาโฆษณาเฉลี่ย และอัตราการใชเวลาโฆษณา (Utilization Rate)     
ณ ปจจุบัน 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวาปจจุบันอัตราคาโฆษณาโดยเฉลี่ยของชอง ไมต่ํากวา 20,000 บาท 
โดยในชวง prime time (เวลา 18.00-22.30 น.) อัตราคาโฆษณาอยูท่ี 26,000-27,000 บาท สําหรับ Utilization Rate 
อยูท่ีรอยละ 100 ซึ่งคํานวณจากระยะเวลา 18 ชั่วโมง (เวลา 06.00-24.00 น.) ท้ังในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งมี
แนวโนมจะรักษาระดับนี้ไวไดในอีก 2 เดือนขางหนา บริษัทยังมีแผนจะผลักดันราคาขายใหเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากนี้ บริษัท
ม่ันใจวามีศักยภาพเพียงพอในการแขงขันกับฟรีทีวีชองอ่ืนๆ  เนื่องจากบริษัทมีภาพยนตรใหมๆ  และภาพยนตรท่ีมี
ชื่อเสียงซึ่งทํา เรตติ้งไดดี 
 
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาเรตติ้งเทาไรบริษัทจึงจะถึงจุดคุมทุน (Break Even) และทาง
บริษัทมีการดูแลเร่ืองตนทุนอยางไรเม่ือเทียบกับรายได 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทใกลจะถึงจุดคุมทุนแลว โดยตนทุนคอนเทนตท้ังหมดอยูท่ี
ประมาณ 500 – 1,000 ลานบาทตอป การท่ีบริษัทมีเรตติ้งมากกวา 0.50 แลว บริษัทไดวางเปาหมายสวนแบงการตลาด
รอยละ 5 จากตลาดโฆษณาโดยรวม ท่ีมีขนาด 5 – 6 หม่ืนลานบาท ซึ่งเทากับมูลคาสวนแบงการตลาดท่ีประมาณ 
2,500-3,000 ลานบาท ซึ่งเปนเปาหมายท่ีคิดวาจะทําได ท้ังนี้ ตองประสานงานกับตัวแทนขายโฆษณา (Agency)  
รวมถึงการวางกลยุทธในการจัดผังรายการตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหตัวเลขรายไดคอนขางดี 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
โดยในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย เพ่ือพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ดังนี้ 
 
 

ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
(หุน) 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

มูลคาหุนละ
(บาท) 

ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระท่ี 8) 4,669,999,975 หุน 466,999,997.50 บาท 0.10 บาท 
การเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใช
เงินทุน (Private Placement) 

50,000,000 หุน 5,000,000 บาท 0.10 บาท

การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป General 
Mandate  (Private Placement) 

265,000,000 หุน 26,500,000 บาท 0.10 บาท

รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม 4,984,999,975 หุน 498,499,997.50 บาท 0.10 บาท
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มติของที่ประชุม 

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 31,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
315,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท  เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 
0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท และแบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 
26,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท   ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน  4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชมุเปนดังนี้ 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,554,446  100.0000 
2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 
3. งดออกเสียง                 220    0.0000 
4. บัตรเสีย                    0    0.0000 
รวม 212 ราย 2,580,554,666 100.0000 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4     เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน 
 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 
 
           “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน    498,499,997.50 บาท (สี่รอยเกาสิบแปดลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพัน 
    เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน                  4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสน         
                                                                            เกาหม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 

  มูลคาหุนละ             0.10 บาท  (สิบสตางค)     
 โดยแยกออกเปน     
  หุนสามัญ   4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกา  

                                                                              หม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน” 
 
ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย  
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท  
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย          
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  ดวยคะแนนเสียง        
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,554,666  100.0000 
2. ไมเห็นดวย                    0    0.0000 
3. งดออกเสียง                    0          0.0000 
4. บัตรเสีย                    0    0.0000 
รวม 212 ราย 2,580,554,666 100.0000 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว

หุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2559 – 3 มีนาคม 2559) เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธ์ิภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท จากนาย
วิสูตร พูลวรลักษณ 

 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร
จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่ง
รอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาวดวยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร 
จํานวน 29 เร่ืองดังกลาวแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอ
ขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้นไมเกิน 101,500,000  บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีก
นัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ 
ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ท้ังนี้ การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวิสูตร  
พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาว  ถือเปนการ
ออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขาทํารายการซื้อ
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตรดังกลาวตอเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือนําหุน
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตร 
 
การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.
20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสนิทรัพย พ.ศ.2547 รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 1.92 
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ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามท่ีประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว 
 
อนึ่ง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจาก    
นายวิสูตร พูลวรลักษณ  ดังกลาว ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551  เร่ืองหลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2551  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  พ.ศ.2546  ลงวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2546 
 
และใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  
พูลวรลักษณ  เพ่ือใหไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  
พูลวรลักษณ  และเขาทําสัญญาอ่ืนๆ และเอกสารท่ีเก่ียวของ   
 
  
โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน(F53-4) หนา 38 ถึงหนา 49 สิ่งท่ีสงมาดวย 
7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 และ สิ่งท่ีสงมาดวย 8. สารสนเทศเก่ียวกับ
การไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึง หนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม 
 
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยอางอิงราคาตลาดท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน 
(ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559)  ซึ่งเทากับราคาหุน
ละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง ซึ่งเปนผูขาย   ท้ังนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด”   หมายถึง ราคาปด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัท 
มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  เพ่ือขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาท่ีคํานวณระหวางวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันท่ี 3 มีนาคม 2559  
ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน 
 
คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   คณะกรรมการไดดําเนินการ
ดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนผูท่ีมีศักยภาพ  มีความรู  ความสามารถ มีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร  ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางย่ิง 
 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและบทภาพยนตรจํานวน 29 ท่ีมีมูลคา 
103,000,000 บาท เปนราคาท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ 
Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท    
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท  
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รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมี
รายช่ือเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ท้ังนี้ การออก
หุนเพ่ิมทุนเพ่ือเปนการตอบแทนนั้น ทําใหบริษัทรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ตามท่ีบริษัทไดตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือ
รองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก 
Monomaxxx.com  ซึ่งจะทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ซึ่งเปนภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณคา ท่ีเคย
สรางความประทับใจใหเปนท่ีจดจํา ทําใหบริษัท มี Content เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมาย
และครบวงจรย่ิงขึ้น  อันจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ 
Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิ
ตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4  ท้ังในสวนของกรุงเทพและ        
ท่ัวประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 
2558 ในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ีเติบโต
ขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559  หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นใน
อัตรารอยละ 146  ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพ
คลองทางการเงินใหกับบริษัท  
 
ท้ังนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการ
ซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  การลงนามใน
สัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   ซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกร
กํากับดูแลท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนดําเนินการตางๆ 
ตามจําเปนและสมควรอันเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวขางตน เพ่ือใหการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธ์ิภาพยนตร
จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง 
 

และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงกําหนดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิภาพยนตรท่ีซื้อจากคุณวิสูตร 
พูลวรลักษณ 
 

คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทซื้อลิขสิทธ์ิแบบเปนสิทธ์ิขาด 
 

คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาจากการท่ีบริษัทออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกคุณวิสูตร พูลวรลักษณ มูลคา 101.50 ลานบาท เพ่ือซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรท่ีมีมูลคา 103 ลานบาท ถือเปน
กําไรของบริษัทหรือไม 
 

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามวา สวนตาง 1,500,000 บาท ไมถือเปนกําไรของบริษัท เปนเพียงการ
ซื้อในราคาต่ํากวาท่ีประเมินไว 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ  เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ  
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจาก
นายวิสูตร  พูลวรลักษณ  ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 
30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  ใหเปนสิ่งตอบแทนการ
ไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาว แกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ     
เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้น     
ไมเกิน 101,500,000  บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุน
เพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบท
ภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง  และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการ
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ        
ท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  
พูลวรลักษณ  การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาซื้อลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับ
หนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ 
ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามจําเปนและสมควรอันเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวขางตน เพ่ือใหการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติ      
ท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,556,206   100.0000 
2. ไมเห็นดวย                    0      0.0000 
3. งดออกเสียง                    0       -
4. บัตรเสีย                    0 -
รวม 213 ราย 2,580,556,206 -

 

 
 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม
เกิน 265,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระ
แลว เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแก
บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววาจะทําใหบริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัทโดยบริษัท มี
หลกัเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 
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1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาว ไมเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน 

2. มีความพรอมดานการเงินและความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมในการบริหาร
หรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3. มีคุณสมบัติท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ใหดีขึ้น และสามารถใหคําแนะนําใน
การหาโอกาสลงทุน 

 

ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด  
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยบริษัท 
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

1. การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

2. การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม  (รวมถึงท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม)  

3. ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง        
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด  กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา    
รอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาด
หลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคา
เสนอขาย 

 

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา
และกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6. หนาท่ี 38 ถึงหนา 49  
ของหนังสือเชิญประชุม 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้   
   

มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 
265,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
นี้ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  มติท่ี
ประชุมเปนดังนี้ 
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มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,555,986   100.0000 
2. ไมเห็นดวย                    0      0.0000 
3. งดออกเสียง                220       -
4. บัตรเสีย                    0 -
รวม 213 ราย      2,580,556,206 -

 
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมไดเสนอวาระอ่ืนๆ  ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใดใหท่ีประชุม
พิจารณา แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 

คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย แจงวาเนื่องจากไมสามารถบอกวาการเพ่ิม
ทุนแบบ General Mandate ปท่ีผานมาเหมาะสมหรือไม จึงลงมติงดออกเสียง นอกจากนี้ไดสอบถามเก่ียวกับแผนของ
บริษัทเพ่ือขอรับรองจากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) วามีความคืบหนา
อยางไร 
 
ดร. โสรัชย อัศวะประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ชี้แจงวา รายละเอียด
เก่ียวกับความคืบหนาของโครงการ CAC อยูในรายงานประจําป หนา 109 - 110 โดยบริษัทอยูในชวงประเมินตนเอง 
(Establish) ซึ่งเปนชวงตรวจสอบขั้นตอนการบริหารจัดการภายในองคกรรวมท้ังการเปลี่ยนแปลง โดยยังไมไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จท่ีชัดเจน แตทางบริษัทตั้งใจจะดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑท่ี CAC กําหนด 
 
คุณกิตติเชษฐ ชื่นชุม ผูถือหุนรายยอยสอบถามเก่ียวกับการปรับอัตราคาโฆษณา วามีโอกาสปรับขึ้นคาโฆษณาสูงขึ้น
หรือไม เนื่องจากทราบขอมูลจากขาววาชองคูแขงมีอัตราคาโฆษณาท่ีสูงกวา 
 
คุณนวมินทร ประสพเนตร  ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบคําถามวา การปรับอัตราคา
โฆษณานอกจากเรตติ้งมีปจจัยอ่ืนๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาลูกคาในแตละราย รวมถึงการสงเสริมการขาย 
 
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงความคุมคาของผลตอบแทนระหวางการลงทุนสรางคอนเทนต
เองเทียบกับการซื้อลิขสิทธ์ิมาฉาย 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คอนเทนตท้ัง 2 รูปแบบตองสมดุลกัน ในระยะสั้นถึงระยะกลาง 
บริษัทไมสามารถผลิตละครไดรวดเร็วเหมือนชองอ่ืนท่ีมีดาราอยูแลว จึงสรางความรวมมือกับบริษัทคายหนังตางๆ เพ่ือ
เปนจุดแข็ง แตท้ังนี้บริษัทมีแผนท่ีจะผลิตละครปละ 8-10 เร่ือง โดยใชงบลงทุนประมาณ 100-200 ลานบาท ซึ่งการ
สรางคอนเทนตเองคุมคากวาเพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายรูปแบบ เชน การนํากลับมาฉายใหม (Rerun) การ
นําไปฉายในตางประเทศ หรือตามชองทางอ่ืนๆ อาทิ ยูทูป เอ็มไทย ดังนั้นการสรางคอนเทนตเองจะมีความคุมคากวาใน
ระยะยาว 
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คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตรท่ีซื้อจากคุณวิสูตร พูลวร
ลักษณ เปนเร่ืองเดียวกันหรือไม 
 
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามวา เปนเร่ืองเดียวกัน 
 
 

คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร สอบถามวา จากเหตุการณของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (JAS) มีผลกระทบกับ
บริษัทหรือไม 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท)                           
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง                           
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ                          
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ                           
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท โมโน 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ             
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดนั้นดวย 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข าพเจ า  ซึ่ งได รวมความรับผิดชอบท่ี เ ก่ียวกับเ ร่ืองเหล านี้ ด วย  การปฏิ บัติ งานของข าพเจ า                           
ไดรวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลานี้ดวย ไดใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปน้ี 
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การรับรูรายได 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจหลักท้ังในดานธุรกิจสื่อ การใหบริการขอมูล และธุรกิจบันเทิง ทําใหกลุมบริษัท                         
มีรายไดจากการขายสินคาและใหบริการท่ีหลากหลาย รายไดของกลุมบริษัทมีมูลคาท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินอยางมาก 
และมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทท่ีผูใชงบการเงินใหความสนใจ ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการ
รับรูรายไดของกลุมบริษัท 

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผู รับผิดชอบ                       
ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว 

• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคาและบริการท่ีเกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี 

• สอบทานใบลดหนี้ท่ีกลุมบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขาย

สินคาและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีท่ีทําผานใบสําคัญท่ัวไป 

การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี                         
จํานวนรวม 3,538 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 13 และขอ 14 เนื่องจากฝายบริหารของกลุมบริษัทพบวาอาจมีขอบงชี้ของการดอยคาของสินทรัพย                         
ไมมีตัวตนดังกลาว ซึ่งในการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยตองใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของฝายบริหารท่ีเก่ียวของกับ                          
การคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซึ่งการกําหนดขอสมมติท่ีสําคัญในการคาดการณผลการ
ดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น 

ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินขอสมมติท่ีใชในการจัดทําแผนงานและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต                         
โดยการทําความเขาใจในกระบวนการท่ีทําใหไดมาซึ่งขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกของกลุมบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมิน
การใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว  และพิจารณาอัตราคิด
ลดท่ีฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอ
สมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากน้ี 
ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประเมินการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยจํานวน 2,957 ลานบาท และ 
499 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70 และรอยละ 12 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ขอ  10 และขอ  7 เนื่ องจากฝ ายบริหารของบริ ษัทฯพบว าอาจมีข อบ งชี้ ของการดอยค าของเ งินลงทุนและ                         
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เงินใหกูยืมดังกลาว ซึ่งในการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนและเงินใหกูยืมดังกลาวตองใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของ         
ฝายบริหารท่ีเก่ียวของกับการคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซึ่งการกําหนดขอสมมติ         
ท่ีสําคัญในการคาดการณผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนและเงิน
ใหกูยืมดังกลาว 

ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินขอสมมติท่ีใชในการจัดทําแผนงานและคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต                         
โดยการทําความเขาใจในกระบวนการท่ีทําใหไดมาซึ่งขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกของบริษัทยอย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมิน
การใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิด
ลดท่ีฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอ
สมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ 
ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแก
บริษัทยอย  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวน 
200 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4 ของสินทรัพยรวม โดยกลุมบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเก่ียวกับ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู
รายการไดเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีมาใชประโยชนในอนาคตได ซึ่งในการพิจารณาวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลขาดทุนทาง
ภาษีมาใชประโยชนไดนั้นตองอาศัยดุลยพินิจของฝายบริหารอยางมาก ในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษี
ในอนาคตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจท่ีไดอนุมัติแลว ดังนั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี 

ขาพเจาไดทําความเขาใจการควบคุมท่ีสําคัญในการจัดทําและอนุมัติประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรับรูรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ีโดยสอบถามผูรับผิดชอบและทําความเขาใจการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว ขาพเจา
ไดประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอมูลท่ีจําเปนและขอสมมติทางดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีใช
ในการจัดทําประมาณการดังกลาว โดยการเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลท้ังภายนอกและภายในของกลุมบริษัท โดยขาพเจาได
ใหความสําคัญกับขอมูลและขอสมมติท่ีมีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายไดและอัตรากําไรขั้นตนโดยตรง นอกจากนี้ 
ขาพเจาไดเปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไรทางภาษีท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือประเมินการใชดุลยพินิจของฝาย
บริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีดังกลาว ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตตามขอมูล
และขอสมมติดังกลาวขางตน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอประมาณการกําไรทางภาษี    
ในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
รายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชท่ีกลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3. 

 

 

-44- 

 

เรื่องอื่น 

งบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีท าน อ่ืนในสํ านักงานเ ดียวกันกับข าพเจ า  ซึ่ งแสดงความเห็นอย างไม มี เงื่ อนไขตามรายงานลงวัน ท่ี                        
19 กุมภาพันธ 2559 แตไดใหขอสังเกตเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง                         
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ีใน
รายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อม่ันใน
รูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนนั้น                         
มีความขัดแย ง ท่ี มีสาระสํ าคัญกับงบการเ งินหรือกับความรู ท่ี ได รับจากการตรวจสอบของข าพเจ าหรือไม                        
หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล                         
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการ
ดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ี รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล านี้ โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การ
เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการ                         
ท่ีดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง
อีกตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก                         
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู สอบบัญชี ซึ่ ง รวมความเห็นของข าพเจ าอ ยู ด วย  ความเชื่ อ ม่ันอย างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อ ม่ั น                         
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ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวา
มีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง                         
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน                        
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ
ความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของข าพเจ า  ความเสี่ ย ง ท่ี ไมพบขอ มูล ท่ีขัดตอข อ เ ท็จจ ริ ง อัน เปนสาระสํ า คัญซึ่ ง เปนผลมาจาก                        
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด                       
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ                        
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจ
เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หาก
ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ 
ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึง
วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
กลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ
ความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความ
เปน อิสระและไดสื่ อสาร กับผู มีหน า ท่ี ในการ กํ า กับดูแล เ ก่ียว กับความสัมพันธ ท้ั งหมดตลอดจนเ ร่ือง อ่ืน                        
ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใช
เพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล 

กรองแกว  ลิมปกิตติกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2560 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

(1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 

รายได 
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,112.70 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 

1,925.14 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 187.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.74 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้ 
 

รายได 
งบการเงินรวม 

2559 2558 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

% 

รายไดจากการขายและใหบริการ 2,076.76 1,892.96 183.80 9.71
รายไดอ่ืน 35.94 32.18 3.76 11.68
     รวมทั้งส้ิน 2,112.70 1,925.14 187.56 9.74

 

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

 

กลุมธุรกิจ 
งบการเงินรวม 

2559 2558 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

% 

ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล  1,950.07 1,688.01 262.06 15.52
ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง  126.69 204.95 (78.26) (38.18)
     รวมทั้งส้ิน 2,076.76 1,892.96 183.80 9.71

 
รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ

ธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559  มีจํานวน 1,950.07 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2558  มีจํานวน 
1,688.01 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 262.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.52 โดยรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการ
ใหบริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ 
ภายใตชื่อชอง MONO29  ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล 
สงผลใหลูกคาสนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2559  มีจํานวน 126.69 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2558  มีจํานวน 204.95 ลานบาท ลดลง 78.26 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.18 เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร
นอยลง และธุรกิจเพลงอยูในระหวางพัฒนาโปรเจกตใหม 
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รายไดอ่ืนของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 35.94 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 
32.18 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.68  

 
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได 
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,362.25     

ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 2,411.71 ลานบาท ลดลง 49.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.05 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2559 2558 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

% 

ตนทุนจากการขายและใหบริการ 1,633.84 1,649.96 (16.12) (0.98)
คาใชจายในการขายและบริการ 107.57 229.65 (122.08) (53.16)
คาใชจายในการบริหาร 417.92 449.91 (31.99) (7.11)
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในการรวมคา 21.30 - 21.30 -
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 23.78 2.73 21.05 771.06
หนี้สงสัยจะสูญ 1.37 - 1.37 -
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 2,205.78 2,332.25 (126.47) (5.42)
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 1.81 - 1.81 -
ตนทุนทางการเงิน 145.01 133.10 11.91 8.95
ภาษีเงินได 9.65 (53.64) 63.29 117.99
     รวมทั้งส้ิน 2,362.25 2,411.71 (49.46) (2.05)

 
การลดลงของคาใชจายดําเนินงาน เปนผลจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อ

ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังการใชสื่อภายในองคกรท่ีเปนท่ีรูจักมากขึ้น และการออกสื่อประชาสัมพันธ
ภายนอกรวมกับพารทเนอร และสปอนเซอรมากขึ้น   

 
กําไรสุทธิ 
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2559 จํานวน 249.55 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2558 มีจํานวน 

486.57 ลานบาท ขาดทุนลดลง 237.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.71  เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยมีรายได
จากการใหบริการโฆษณา TV ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จาก Rating ท่ีเพ่ิมขึ้นตามลําดับ เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเกิดจากบริษัทยอยได
ลงทุนนําเสนอคอนเทนตระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธชอง MONO29  ใหผูชมรูจักมากขึ้น ประกอบกับบริษัท
และบริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงกลุมผูชมมากขึ้น โดยตนทุนท่ี
ลดลง สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลงเปนอยางมาก  
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(2) การวิเคราะหฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559  มีจํานวน 5,391.66 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2558 

จํานวน   113.92 ลานบาท จากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 276.51 ลานบาท และลดลงของสินทรัพย
หมุนเวียน 162.59 ลานบาท 

 

สินทรัพยหมุนเวียนท่ีลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 107.48 ลานบาท จากการนําไปลงทุนในธุรกิจสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนต

เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 777.36 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 60.67 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 

1,951.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 228.57 ลานบาท จากการลงทุนสรางอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนตเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร 

 
หน้ีสิน 
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559  มีจํานวน 3,026.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 

171.87 ลานบาท สวนใหญมีสาเหตุมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร เพ่ิมขึ้นจํานวน 668.42 ลานบาท และในสวน
หนี้สินลดลง จากตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีลดลง 339.12 ลานบาท และเจาหนี้ลดลง 198.08        
ลานบาท จากการจายชําระคากอสราง Studio, คา Content หนัง เปนตน   

 
สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 2,365.61 ลานบาท ลดลงจากป 2558 จํานวน 

57.95 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 249.55 
ลานบาท ในขณะเดียวกันยังมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป จํานวน 5.82 ลานบาท จึงสงผลใหกําไรสะสมลดลง 
255.37 ลานบาท และระหวางป 2559 บริษัทมีทุนหุนสามัญชําระเพ่ิมขึ้น 100 ลานหุน เปนเงินจํานวน 196.50        
ลานบาท  

  
โครงสรางเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 3,026.05 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 56.12 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนจํานวน 2,365.61 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.88 
ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ี 1.28 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.10 เทา 

 

ความสามารถในการทํากําไร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรข้ันตนคิดเปนรอยละ 20.18 เพ่ิมขึ้นจากป 2558      

รอยละ 7.49 และมีอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 11.81 ติดลบลดลงจากป 2558 รอยละ 13.46 สาเหตุหลักท่ีทําให
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อัตราสวนในการทํากําไรเพ่ิมขึ้นจากปกอน เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยมีแผนในการ
ประชาสัมพันธชอง MONO29  ใหผูชมรูจักมากข้ึน สงผลใหบริษัทยอยมีรายไดจาการใหบริการโฆษณา TV เพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับบริษัทและบริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ  

 สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆท่ีเพ่ิมขึ้นจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนป 2559 
อยูท่ีติดลบรอยละ 10.42 ติดลบลดลงจากป 2558 รอยละ 7.82 มีสาเหตุจากกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นตามเหตุผลขางตน
เชนเดียวกัน 

 
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน 
สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยติดลบ รอยละ 1.78 ติดลบลดลงจากป

กอน รอยละ 5.85 และอัตราการหมุนของสินทรัพย 0.40 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.04 เทา เนื่องจากป 2559 บริษัท
และบริษัทยอยมีกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีมีการซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล 

 
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
 สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.73 เทา ลดลงจากปกอน 0.09 เทา อัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วอยูท่ี 0.54 เทา ลดลงจากปกอน 0.05 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2558 เนื่องจากมีการ
ซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล 

ทางดานอัตราสวนหน้ีสินตอทุน สําหรับป 2559  อยูท่ี 1.28 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.10 เทา สาเหตุท่ีเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากป 2559 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อคอนเทนตเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลสงผลให
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ  

 
ภาระผูกพันดานหน้ีสิน 
ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ

สัญญาบริการ ดังนี้ 
          หนวย : ลานบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 
ภายใน 1 ป 174

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 299

มากกวา 5 ป 369
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ประวัติผูสอบบัญช ี

 

ชื่อ: นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล  อาย:ุ   43 ป 
สัญชาติ: ไทย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ 
ประสบการณทํางาน: ปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีกับ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนเวลามากกวา 20 ป โดยปฏิบัติงาน
ดานการสอบบัญชีธุรกิจตาง ๆ เชน การผลิตและการจัดจําหนาย และการบริการ ท้ังในและตางประเทศ และ เปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(กลต.)   
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี 
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 
 
 
ชื่อ: นายศุภชัย ปญญาวัฒโน   อาย:ุ 52 ป 
สัญชาติ: ไทย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการจัดการ  
       สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน         
ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภทท้ังท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ัวโลก มีความเช่ียวชาญอยางย่ิงในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหารมิทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี 
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 
 

ชื่อ: นางสาวศิราภรณ เอื้ออนนัตกุล  อาย:ุ 54 ป 
สัญชาติ: ไทย  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3844 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน         
ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภทท้ังท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ัวโลก มีความเช่ียวชาญอยางย่ิงในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจบริการ 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี 
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 
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ขอมูลเบ้ืองตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 

1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษัทในป 2560 ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รวมท้ังคณะกรรมการบริษัทแลว และตามขอบังคับบริษัท ขอ 17. 
กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” ดังนั้น กรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2560 ซึ่งเปนปที่หา
หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ดังนี้ 

  (1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

  (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน  ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

  (4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
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กัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  (5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ         
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

  (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือ         
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน 

  (7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ      
ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

  (8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

  (9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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3.ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
1)   นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :   กรรมการอิสระ 

อายุ    :   65 ป 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลักสูตร Ethical Leadership Program รุนท่ี 2/2558 
  หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557 
  หลักสูตร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557  
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554 
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552 
 หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552 
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

รุน 2/2551 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551 
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน1/2550 
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุน 5/2550 
 หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุน 1/2549 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 2/2547 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 38/2546 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546 

ประวัติการทํางาน  :   2559 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
     บมจ. โมโน  เทคโนโลยี        
       2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
       ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
       บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร  
       2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
       บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  
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ประวัติการทํางาน (ตอ) :   2555 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 
     2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
       บมจ.ไทยวาโก  
       2547 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
       ประธานคณะกรรมการสรรหา 
       และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
       บมจ. บรุคเคอร กรุป 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)  : ไมมี  (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560)  
 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :    3 บริษัท บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  บมจ. ไทยวาโก  
  บมจ.บรุคเคอร กรุป 
 
 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :   2 บริษัท บจก. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร  
ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)          บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแทนท 
 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน :   ไมมี 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  : 5 ป  

รวมจํานวนปท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการจนครบวาระนี้  : 8 ป (จะครบวาระอีกคร้ังป 2563) 

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559 
   การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 : 1 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 
   การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 7 คร้ัง 
   การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 5 คร้ัง 
 
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแยง  

- ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  
- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)  
- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 
- ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้น เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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2)   นายศิริ เหลืองสัวสดิ์ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :    กรรมการ 

อายุ : 62 ป  

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมดานสําโรง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

   บริษัทไทย (IOD) 

  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 105/2551 

ประวัติการทํางาน : 2557 – ปจจุบัน    กรรมการ บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง 

  2555 – ปจจุบัน กรรมการ 

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

  2549 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

  2546 – ปจจุบัน   กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล 

  2546 – 2551   บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)      : 0.06   (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)        : ไมมี    (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560)  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร  : ไมมี  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :  7 บริษัท บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 5 บริษัท) 

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง 

  บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน  : ไมมี 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก  : 9 มีนาคม 2555 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ    : 5 ป  

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559 

   การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559   : 1 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 
   การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท   : 7 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 7 คร้ัง 
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3) นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตั้ง :    กรรมการ 

อายุ : 37 ป 

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร Software and System, 

   University of Technology, Australia 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไมมี 

ประวัติการทํางาน : 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ทาเลนท สตูดิโอ  

  2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ฟลม  

  2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน มิวสิค 

  2557 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

   และประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ  

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)     : 0.21     (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)       : 0.22     (ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :  3 บริษัท บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)   

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรก : 21 กุมภาพันธ 2560 (แทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  : -  

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559 

  การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 : 1 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 

  การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : - 

  การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 27 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 28 คร้ัง 
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันที่  21  กุมภาพันธ 2560 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 
เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติเก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียัง
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะส้ินสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560 

-ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เปน 519,699,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ 
334,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 33,400,000 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน หุนสามัญ - - - 

หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) หุนสามัญ 334,000,000 0.10 33,400,000.-

หุนบุริมสิทธิ - - - 

- กรณีการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2 
 -   กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4 

 2.  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
  2.1  แบบกําหนดวตัถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม)

ราคาขาย 
(บาทตอหุน)

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงนิคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - -
ประชาชน - - - - -
บุคคลใดๆ  - - - - -
เพ่ือรองรับการ - - - - -
แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ   
ตราสาร(ระบุ)   
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 2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน 

   - ไมมี -  

  2.2  แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

 

จัดสรรใหแก ประเภท
หลักทรัพย

จํานวนหุน รอยละตอ 
ทุนชําระแลว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ - - -
 หุนบุริมสิทธิ - - -
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/  
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ  
ซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได  - - -
ประชาชน หุนสามัญ - - -
 หุนบุริมสิทธิ - - -
บุคคลในวงจํากัด หุนสามัญ 334,000,000 9.99 โปรดดเูงื่อนไขอ่ืน  ๆดานลาง
 หุนบุริมสิทธิ - - -
1/  รอยละตอทุนชําระแลว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) 

(2) บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน 

(3) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของ
และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ 

  3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน  2560  เวลา 14.00 น.   ณ  ออดิทอเรียม   ชั้น 3 
อาคารจัสมิน  อินเตอรเนชั่นแนล  เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
11120  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันท่ี 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตาม    
ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี  9 มีนาคม 2560  (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุน) 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)         
4.1  การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
4.3  การดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
4.4  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือมีการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป   
(General Mandate) 

 
5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม  
 เพ่ือใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และมีโครงสรางเงิน

ลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษัท 
     
  ท้ังนี้  ในป 2560  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 

800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว  

 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  ทําใหบริษัทรักษาและ

เพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น  เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ 

 

6. ประโยชนที่บริษทัจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ   เพ่ือขยาย
ธุรกิจและสงเสริมสภาพคลองของบริษัท  

 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลใน  
วงจํากัด 

 คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) คือการเพ่ิมทุนท่ีไดรับอนุมัติจาก
ผูถือหุนไวเปนการลวงหนา   ดังนั้น  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตองมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาออกและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม   โดยมีเหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุน    
เพ่ือเสริมสภาพคลองใหแกบริษัทในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียน    การเพ่ิมทุนจึงถือไดวามีความคลองตัวรวดเร็ว               
ในการระดมทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม ทันตอปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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 7.1  เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุน 

   ในการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้   ในป 2560  
บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 
บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29  ทีวีดาวเทียม MonoPlus   และบริการดูหนังออนไลน
แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และสงเสริมใหบริษัทสามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น   ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว 

7.2  ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพ่ิมทุน 

   บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนท่ีบริษัท มี Content  ท่ีครอบคลุมตอบสนองกลุมลูกคา
ทุกวัย เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบ
บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com   

7.3  ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน   

   คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท 
รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ตามท่ีบริษัทไดตั้ งงบประมาณในการจัดซื้อ Content          
ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29   ทีวีดาวเทียม MonoPlus  และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  
ซึ่งทําใหบริษัทมี  Content  เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะ
เปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว 

7.4  ความเหมาะสมของราคาหุนท่ีออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และท่ีมาของการ 
กําหนดราคาเสนอขายดังกลาว 

  ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด  
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม)  

  ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด   ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุนท่ีไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอผู
ลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคา
เสนอขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทอาจ
กําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาที่คํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 
หมวด 1 ขอ 8 (1)) โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ 
ขณะนั้นดวยและเพ่ือใหการระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว  เพ่ือใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ 
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มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้ 

1.  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เพียงรอยละ 9.08 และรอยละ 0.91 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน       

2. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียง
รอยละ 6.43 และรอยละ -0.002 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง
จํานวน และมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท และมีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑขางตนมีความเหมาะสมแลว  

7.5  เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแก
บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแลววาจะทําใหบริษัทสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท 

  โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน 
2. มีความพรอมดานการเงินและมีความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมใน   

การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 
3. มีคุณสมบัติ ท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหดีขึ้น และสามารถให 

คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน 
 

 7.6   ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท      
อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท รักษา
และเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้   
ท้ังนี้  ในป 2560  บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 
800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว  รวมถึงเพ่ือใหบริษัท มีเงินทุน
หมุนเวียนท่ีพอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ     โดยท่ีบริษัทจะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว 

ท้ังนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.28 เทา และ
เม่ือรวมรายการเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุนแลว สัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท จะลดลงเปน 1.25 เทา 
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ทําใหบริษัทรักษาและ
เพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติเพ่ือขยายธุรกิจ 

 
 8. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) 
 

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด  

 - จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท       3,343,935,537 หุน 

 - จํานวนหุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ   1,519,064,438 หุน 

 - รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท       4,862,999,975 หุน 

 - จํานวนหุนเพ่ิมทุน PP (General Mandate) “GM”        334,000,000 หุน  

 - รวมจํานวนหุน        5,196,999,975 หุน 

 - ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1.003                                                 ราคา 2.492 บาท 

 - ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานท่ีกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90   
   ของราคาตลาด ท้ังนี้   ราคาตลาดเพ่ือจําลองสูตรการคํานวณกําหนดเทากับ 3.67 บาทตอหุน โดยกําหนดจากราคาถัวเฉลี่ย    
   ถวงน้ําหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 (วันท่ี 9 – 20 กุมภาพันธ  
   2560)  

 

 

ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ 
มูลคา

(รอยละ)

 

1.  Control  Dilution 

1.1 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 
Mandate ท้ังจํานวน 

 

1.2 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 
Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

=                              จํานวนหุน PP (GM) 
                      (จํานวนหุน PP GM  + จํานวนหุนท่ีชําระแลว) 

 

 

 

=                      จํานวนหุน PP (GM) 
(จํานวนหุน PP (GM) + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนท่ี
ชําระแลว) 

 

 

9.08 

 

 

 

 

6.43 
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ผลกระทบตอผูถือหุน วิธีการคํานวณ 
มูลคา

(รอยละ)

2.  Price Dilution 

2.1 กรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการเพ่ิมทุน General 
Mandate ท้ังจํานวน 

 

 

 

2.2 กรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  ครบท้ังจํานวน และมีการ
เพ่ิมทุน General Mandate ท้ังจํานวน 

 

=                       ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                                           ราคาตลาด 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

   (ราคาตลาด x จํานวนหุนท่ีชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP (GM)) 

                     (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุน PP (GM)) 
 
=                ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                                    ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

ราคาตลาดกอนเสนอขาย = 

 ((ราคาตลาด xจํานวนหุนท่ีชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)) 

           (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ) 

 
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 

(ราคาตลาด x จํานวนหุนท่ีชําระแลว) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)+ (ราคาเสนอขาย PP x จํานวนหุน PP (GM)) 

(จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ + จํานวนหุน 
PP(GM)) 

 

0.91 

 

 
 
 

 

-0.002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องกับธุรกิจภาพยนต  ชองทีวีดิจิตอล ชองทีวี
ดาวเทียม  ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัท  ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบวงจรย่ิงขึ้น  เพ่ือความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต 

10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรบัผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

เหตุผลท่ีบริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด มีขั้นตอนและใชระยะเวลาดําเนินท่ี
รวดเร็วสามารถกําหนดเปาหมายของกลุมนักลงทุนตามท่ีบริษัทตองการได ไมวาจะเปนนักลงทุนท่ีมีศักยภาพดานเงินทุน อีก
ท้ังสามารถกําหนดจํานวนเงินท่ีแนนอนไดทันตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังผลประกอบการและการ
ดําเนินงานแกบริษัทและผูถือหุนดวย 
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11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน 

คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน   คณะกรรมการจะดําเนินการดวยความ
ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน 
2. มีความพรอมดานการเงินและมีความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมใน   

การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 
 3. มีคุณสมบัติ ท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหดีขึ้น  และสามารถให 

    คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน 

 

12.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัที่มีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีระบุในสารสนเทศนี้  ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอรับรอง
วาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุในสารสนเทศ
นี้ตลอดจนไมมีขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิด 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการเพ่ิมทุนหากการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรอง
คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไมปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใชสิทธิ
ฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 

 

 13.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 21 กุมภาพันธ 2560
2. วันแจงมติคณะกรรมการบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ 21 กุมภาพันธ 2560
3. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน 

(Record Date) 
8 มีนาคม 2560

4. วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

9 มีนาคม 2560

5. เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตบริษัท 24 มีนาคม 2560
6. สงออกหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนโดย TSD 4 เมษายน 2560
7. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 26 เมษายน 2560
8. วันแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ตอตลาด

หลักทรัพยฯ 
26 เมษายน 2560
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ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 
9 วันท่ีนํามติท่ีประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
 

10. วันเขาทํารายการขายหุน PP แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate)  

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

 

บริษัท  ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 
 

 

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

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                      (นาย ซัง โด ลี  ) 
 ตําแหนง                     กรรมการ 
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถท่ีจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปนี้ เขารวม      
ประชุมแทน 
 
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 
ตําแหนง :  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ     : 65 ป 

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

  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   

  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120  

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไมมี- 

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร 

ตําแหนง :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ     : 54 ป 

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

  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   

  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไมมี- 

 

 

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 

ตําแหนง :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
อายุ     : 52 ป 

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

  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   

  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไมมี- 
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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท     
จดทะเบียนลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเช่ือม่ันใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัท       
จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุน
ยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือ
ผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 1. บุคคลธรรมดา 
     1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 
      (ก) บัตรประจําตัวของผู ถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน 
                      รัฐวิสาหกิจ) 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง  
                (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 

     1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ 
      (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
      (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 
                      (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 
 2. นิติบุคคล 
     2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
      (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
      (ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนาม 
                      ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ 
     2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 
      (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
      (ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนาม 
                      ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ 
 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
2) วิธีการมอบฉันทะ 
1.  แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก 
     - แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน 
    - แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
    - แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  
         ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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2.  ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ    
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได สําหรับผูถือหุน
นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

 
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787 
หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.mono.co.th 

 
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
 ประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียง
 ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
 ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได  ผูรับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
 ประชุมไดเพียงรายเดียว 
 
 รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ 
 1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 65 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 54 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
  สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 52 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาคาตอบแทน 
     ท่ีอยูติดตอ บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จํากัด (มหาชน)  
  เลขท่ี 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   
  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
 กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ 
  
 ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําขึ้นโดย
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอม
เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
 
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ
 ฉันทะ เพ่ือประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม 
 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุจํานวนหุนท่ีถือมากกวาจํานวนหุนท่ีแสดงในสมุด
 ทะเบียนผูถือหุน 
 
3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดตั้งแต
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เปนตนไป 
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เม่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ 
1 ชุด เพ่ือการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
  
1. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด 
 
2. ผูรับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีท่ีผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด 
 สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

2.2 กรณีท่ีผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
แลว ผูรับ มอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน    
ผูเขาประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอ่ืน (สําหรับผูรับมอบ ฉันทะท่ีตองการบัตรลงคะแนนเพ่ือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ   
ผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดท่ีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมไดอีก 

 
4) การออกเสียงลงคะแนน 
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานท่ีประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไม
 เห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไปรับ
 บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนท่ี   
 ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย 
 หรืองดออกเสียงใหถือวาท่ีประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมตท่ีินําเสนอ 
 
2. ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะ
 เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได 
 
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 
 
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
ขอ 16.  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ      

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง       
ชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 
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กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20 
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 20. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง    
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวา       
ท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบ้ียเลี้ยงและ
สวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใด
ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ 
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน
ดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังนี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สาม (3) วัน 

ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา 
(25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  
ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

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

ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุนกูของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

ขอ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  
(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอ่ืนๆ 
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ข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 26 เมษายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาท่ีบริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม** 

ผูถือหุน
บมจ. โมโน เทคโนโลย ี
ลงทะเบียนเริ่มเวลา 

12.00 นาฬิกา 
มาดวยตนเอง 

โตะลงทะเบียน 

แสดงบัตรประจาํตัวและแบบฟอรม
ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคด 

โตะลงทะเบียน

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ 

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรอื 
แบบ ค. ท่ีผูถือหุนระบุความประสงค
ในการออกเสยีงลงคะแนนแตละวาระ
อยางชัดเจนแลวจะไมไดรับบัตร 

ผูรับมอบฉันทะ

แสดงสาํเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ 
- แสดงแบบฟอรมลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม
เวลา 14.00 น.

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ

กรณีท่ีมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน 

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย
กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสยีง 

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 
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ขาวประชาสัมพันธ 
“งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560” 

 

ตามท่ี บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)  กําหนดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน 
2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขท่ี 200 หมูท่ี 4  ถนนแจงวัฒนะ  
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 นั้น  

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับใหผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยมุงเนนการรับรูผล
การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมภิบาลของบริษัทฯ รวมท้ังไดมีโอกาสพบปะซักถาม และแสดงความคิดเห็น    
ในการประชุมเปนสําคัญ นอกจากนี้ การประชุมสามัญผูถือหุนยังถือเปนโอกาสท่ีทําใหผูถือหุน คณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ จะไดมีโอกาสพบปะและสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกันอยางแทจริง 

บริษัทฯ จึงขอ “งดแจกของชํารวยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560”  
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 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

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

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

วันที่ เดือน                พ.ศ.
Date Month  Year

 
(1) ขาพเจา  สัญชาติ  
 I/We  Nationality 
 อยูบานเลขที่   
 Address  

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

(3) ขอมอบฉันทะให 
 hereby appoint 
 (1) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่
  Name Age years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ
  Province Postal Code or
 (2) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่
  Name Age years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ
  Province Postal Code Or
   
 กรรมการอิสระทีเ่ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
 Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.
 (3) ช่ือ  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ     65 ป
  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age     65 years  
   ตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  Position Independent Director, Chairperson of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
   จังหวัดนนทบุรี 11120
  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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   แบบ ข. หนา 2/6 (Form B. Page 2/6)
   
 (4) ช่ือ  นายปรีชา ลีละศิธร อายุ     54 ป
  Name  Mr. Preecha Leelasithorn Age     54 years  
   ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
   จังหวัดนนทบุรี 11120
  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
 (5) ช่ือ  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ     52 ป
  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul Age     52 years  
   ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
   จังหวัดนนทบุรี 11120
  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
 

 คนหน่ึงคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2560  ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู 4             
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting 
of Shareholders held on Wednesday, April 26th, 2017 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-
  
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
  Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 27, 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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559

 Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2016
  ไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ
  This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required. 

  
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
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      แบบ ข. หนา 3/6 (Form B. Page 3/6)
      
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2559 
  Agenda No. 4 To consider approving the allocation of net profit as legal reserve and the dividend 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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
 
  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560
  Agenda No. 1 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2017 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
  
  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2560
  Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2017 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
      การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
          The election of the complete set of the Board of Directors
         เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
      การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล ดังรายนามตอไปน้ี
          The election of the individual director, namely;
    1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต / Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
         เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
    2. นายศิริ เหลืองสวัสด / Mr. Siri Luengsawat
         เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
    3. นายปฐมพงศ สริชัยรัตน / Mr. Patompong Sirachairat
         เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรบัป 2560
  Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2017
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
   
  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท
  Agenda No. 8 To consider approving the Company’s capital reduction from 498,499,997.50 Baht to 486,299,997.50 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 ดังน้ี 
     (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 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
  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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 486,299,997.50 บาท เปน  519,699,997.50 บาท
  Agenda No. 10 To consider approving the increase in registered capital from 486,299,997.50 Baht to 519,699,997.50 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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
  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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 334,000,000 หุน
   ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 9.99 ของทุนชําระแลว เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
  Agenda No. 12 To consider approving the allotment of shares under general mandate for the amount of 334,000,000 shares at the
   par value of 0.10 Baht per share, or 9.99 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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
   
  วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแกไขขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพ่ิมเตมิ ขอ 46. ตราของบริษัท
  Agenda No.13 To consider and approve the change in Company’s Seal and the amendment of the Company regulations in Chapter 9
  governing other matter, and Article 46 regarding Company’s Seal.
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
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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 ดังน้ี 
     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง 
 และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 
 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
 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
 มอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทาํไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา 
การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง 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. 
 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ( )
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 

หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
 จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได 
 The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be 
 divided to more than one proxy holder in order to divide the vote 
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 
 specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto. 
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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 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน 
อินเตอรเนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 26th, 2017 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. 

 
  วาระที ่  เรื่อง   
  Agenda No. Subject :  
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  เรื่อง   
  Agenda No. Subject :  
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  เรื่อง   
  Agenda No. Subject :  
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)  
  Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)  
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
   
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
   
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
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