เลขที่ MONO 007/58
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง จายเงินปนผล กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
เรียน กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกาและปดประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา ไดมีมติอนุมัติ
วาระที่สําคัญ ดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีแลว และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
2. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2557 และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1 อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลัง
ของ ป 2557 (คืองวดการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ใหแกผูถือหุน สามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจํานวน 3,080,121,158 หุน โดยจายปนผลเปนเงินสดใน
อัตราหุน ละ 0.02 บาท เปนเงินทัง้ สิน้ 61,602,423.16 บาท รวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2557 และ กําไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุนละ 0.16 บาท เปนเงินทั้งสิน้
257,602,423.16 บาท คิดเปนอัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 46.68 โดยคงเหลือเงินสด
ไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป และอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไร
สุทธิเฉพาะกิจการ เพิ่มอีกเปนจํานวนเงินเทากับ 27,591,817 บาท เนือ่ งจาก บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ
เฉพาะกิจการจํานวน 551,836,345 บาท เพื่อเสนอตอ ทีป่ ระชุมผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป
และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2557 ไดนาํ เสนอใหทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติ
การจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2557 (คืองวดการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) และกําไรสะสม ใหแกผูถือหุน ของบริษัทฯ
โดยจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน ของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 6 หุนปนผล
คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.12 บาทตอหุน (สิบสองสตางค) และจายปนผลเปน เงินสดในอัตรา
หุนละ 0.02 บาท (สองสตางค) รวมการจายปนผลทั้ง 2 กรณีขางตน ในอัตราหุน ละ 0.14 บาท

(สิบสี่สตางค) รวมเปนจํานวนเงินปนผลจายทัง้ สิ้น 196,000,000 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหก
ลานบาท) โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน ของบริษัทฯ แลวเมือ่ วันที่
24 กันยายน 2557
ดังนั้น
หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จะเหลือเงินปนผลงวดสุดทายอีกจํานวน 0.02 บาท
ตอหุน ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ การจายเงินปนผลงวดสุดทายที่ไดเสนอนั้นจะตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
(สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน)
ทั้งนี้ เงินปนผลงวดสุดทาย จํานวน 0.02 บาทตอหุนดังกลาวขางตน มีรายละเอียดแยกออกเปน ดังนี้
หุนละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557 0.01 บาท 30.80 ลานบาท
ถึงเดือนธัน วาคม 2557 ซึ่งเสียภาษีเงิน ไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 20ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งเปนบุ ค คลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต
ภาษี จ ากการจ า ยเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร
2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรับ BOI ของ
บริษัทยอย (ไมไดรับเครดิตภาษี)
รวม

0.01 บาท

30.80 ลานบาท

0.02 บาท 61.60 ลานบาท

2.2 กําหนดวันจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2558
3. เห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป 2558
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4579
โดยกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,160,000.บาท และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให นายนวมินทร ประสพเนตร นายซัง โด ลี และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ออก
จากตําแหนงกรรมการทีต่ องออกตามวาระในป 2558 นี ้ และเสนอใหทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ บริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอใหทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาตอไป สวน
คาตอบแทนกรรมการรายปของคณะกรรมการสําหรับป 2558 จํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท ใหเปนไป
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เชนเดียวกัน
5.

อนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
แกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอย
ละ 90 ของราคาตลาดถัว เฉลี่ย ของหุน ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท ฯ มีอํา นาจพิจ ารณา
เสนอขายหุน เพิ่ม ทุน ในคราวเดีย วกัน หรือ หลายคราวก็ไ ด และการจัด สรรหุน เพิ่ม ทุน ใหแ กบ ุค คลใน
วงจํากัดจะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุนรวมถึง
การกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน
6. อนุมัติใหนําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ ือหุน เพือ่ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน
30,800,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุน ละ 0.10 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 492,800,000 บาท แบง
ออกเปนหุน สามัญ จํานวน 4,928,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพือ่ เพิม่ ทุนการจด
ทะเบียนของบริษทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
7. อนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4.

โดยแยกออกเปน

ทุนจดทะเบียนจํานวน 492,800,000 บาท (สี่รอยเกาสิบสองลานแปดแสนบาท)
แบงออกเปน
4,928,000,000 หุน (สี่พันเการอยยี่สิบแปดลานหุน)
มูลคาหุน ละ
0.10 บาท (สิบสตางค)
หุน สามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

4,928,000,000 หุน (สี่พันเการอยยี่สิบแปดลานหุน)
- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
8. อนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ ือหุน เพือ่ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน สามัญเพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 308,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุน ละ 0.10 บาท
เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูม ีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลทีก่ รรมการผูมีอํานาจ
ของบริษัทฯ มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจ
ดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน สามัญเพิม่ ทุนนี้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
9. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา
09.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครัง้ ที่ 1/2557
พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2557
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูส อบบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผล
ประจําป 2557
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2558
พิจารณาอนุมัติการแตงตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระสําหรับป 2558
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามตําแหนงสําหรับป 2558
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
30,800,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000 บาท เปน
492,800,000 บาท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General

Mandate) จํานวนไมเกิน 308,000,000 หุน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
10. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และสิทธิรับเงิน
ปนผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันศุกรที่
13 มีนาคม 2558
อนึ่ ง ผู ถื อ หุ น สามารถเรี ย กดู ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2558 และเอกสาร
ประกอบการประชุมในเว็บไซตของบริษัท ฯ (www.mono.co.th) ไดตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สิ่งที่สงมาดวย 1.
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้ง ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000 บาท เปน 492,800,000 บาท โดย
ออกหุน สามัญ 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 30,800,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

308,000,000

0.10

30,800,000

-

-

-

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใด ๆ (ระบุ)
เพือ่ รองรับการ
แปลงสภาพ/ใช
สิทธิของตราสาร
(ระบุ)

-

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
-

ราคาขาย
(บาทตอหุน)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
-

หมายเหตุ
-

- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนหรือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนดวย
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิติบุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผูถือ
หุนรายใหญ กรรมการและเจาหนาที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนของตราสารตาง ๆ เชน หุนกูแปลง
สภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียดของตรา
สารดังกลาว โดยกลาวถึงลักษณะของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเงื่อนไข และสาระสําคัญของตราสารดังกลาวดวย (ถามี)
2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
-

ไมมี -

2.2 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ประเภท
จํานวนหุน
รอยละตอ
หมายเหตุ
หลักทรัพย
ทุนชําระแลว1/
ผูถือหุนเดิม
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
เพือ่ รองรับการแปลงสภาพ/
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
ประชาชน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
308,000,000
10
โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
1/

-

-

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
- จะตองไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
- จะตองไมเปนการเสนอขายหุน ในราคาต่าํ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และ
- จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายใน
วันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน
ในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจ
ของบริษทั ฯ มอบหมาย มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1)
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคา
หุน เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ดําเนินการตาง ๆ อันเกีย่ วเนือ่ งกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานทีจ่ ําเปนเกีย่ วของกับการจัดสรรและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ การยืน่ คําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาว และการดําเนินการ ติดตอ และ/หรือการกระทํา
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
อื่นใดตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯดังกลาว
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ออดิทอเรียม
ชั้น 3 อาคารจัส มิ น อิน เตอรเ นชัน่ แนล เลขที่ 200 ห มู ท่ี 4 ถนนแจง วั ฒนะ ตํ าบลปากเกร็ด อํา เภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกําหนดรายชือ่ ผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 12 มีนาคม 2558
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
(วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
4.2 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate)
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
- ไมมี –
6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี –
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี –
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณกรรมการบริษทั ฯ
มีมติใหเพิ่มทุน
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัทฯตอตลาดหลักทรัพยฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record
Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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วัน เดือน ป
25 กุมภาพันธ 2558
25 กุมภาพันธ 2558
12 มีนาคม 2558
13 มีนาคม 2558

สิ่งที่สงมาดวย 1.
ลําดับ
5.
6.

ขั้นตอนการดําเนินการ
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
วันแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ตอตลาด
หลักทรัพยฯ

วัน เดือน ป
23 เมษายน 2558
23 เมษายน 2558

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ตองและครบถวนทุกประการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ
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