
 

 

 

 

 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

วันพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 07.00 นาฬิกา 

ณ ออดิทอเรียม  ช้ัน 3  อาคารจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล 

เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด 

  อําเภอปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี 11120 

 

 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด 

มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
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 วันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 

 2. CD-ROM รายงานประจําป 2557 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป 

    ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
  3. ประวัติผูสอบบัญชี 
  4. ขอมูลเบ้ืองตนและประวตัิกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
  5. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
  6. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
 7. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
  8. ข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
  9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558   

    10. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
  

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2558  ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา 

ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจสัมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัด

นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดังตอไปนี้         

วาระที่ 1

 

  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล

 การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ไดจัดข้ึนในวนัศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 ซึ่งบริษทัฯ ไดจัดทํารายงานการ

ประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (

  

www.mono.co.th) โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ตาม

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. 

 เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จงึเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 การลงมติ

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

     

 

วาระที่ 2

 

      รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 

 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2557 ตาม

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

สิ่งที่สงมาดวย 2.

  

 

 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง

 และเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ 

 

http://www.mono.co.th/�
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 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 

การลงมติ 

 

วาระที่ 3

 

  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจําป 2557 ตาม

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

สิ่งที่สงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

เห็นวาสมควรทีจ่ะเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพือ่พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 

 

วาระที่ 4

 

 พจิารณาอนมัุตกิารจดัสรรเงนิกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2557 

 ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึง่กําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอย

กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน       

ปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการใน     

แตละป   ทั้งนี ้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุน

หมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเร่ืองการ

จายเงินปนผลประจําป 2557 ดังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

1. ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 551,836,345.30 บาท  ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไร 

ดังกลาวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับป คิดเปนจํานวนเงินสํารอง

ตามกฎหมายทั้งสิ้น  27,591,817.27 บาท  ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น

จํานวน 41,591,817.27 บาท 
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2. จายเงินปนผลประจาํป 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของ ป 2557 (คืองวด

การดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ใหแกผูถือหุนสามัญของ

บริษัทฯ ทัง้หมดจํานวน 3,080,121,158 หุน โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.02 บาท  

เปนเงินท้ังสิ้น 61,602,423.16 บาท รวมเปนเงินปนผลท่ีจายจากผลการดําเนินงานประจําป 2557 

และกําไรสะสมท้ังหมดในอัตราหุนละ 0.16 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 257,602,423.16 บาท คิดเปนอัตรา

เงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 46.68 ในขณะท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว

ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองกันเงินสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป และ

เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 ไดนําเสนอ

ใหท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

ระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2557 (คืองวดการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557)    และกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ โดยจาย

ปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 6 หุนปนผล คิด

เปนอัตราการจายเงินปนผล 0.12 บาทตอหุน (สิบสองสตางค) และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุน

ละ 0.02 บาท (สองสตางค) รวมการจายปนผลทั้ง 2 กรณีขางตนในอัตราหุนละ 0.14 บาท (สิบส่ี

สตางค) รวมเปนจาํนวนเงินปนผลจายทัง้ส้ิน 196,000,000 บาท (หนึง่รอยเกาสิบหกลานบาท) โดย

บริษัทฯ ไดดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ แลวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2557   

  ดังนัน้ หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  จะเหลือเงินปนผลงวดสุดทายอีกจํานวน 0.02 บาทตอหุน (สอง 

                สตางค)  ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนสามัญของบริษทัฯ การจายเงินปนผลงวดสุดทายท่ีไดเสนอนัน้จะตองไดรับการอนุมัติ 

                จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (วนั Record Date) ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2558 และให

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวธิปีดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หุนเพื่อสิทธิในการรับเงนิปนผล ในวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2558 และมีกําหนดจายเงนิปนผลในวนัพุธท่ี 20 พฤษภาคม 

2558 ท้ังนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน เนือ่งจากตองรอการอนมัุตจิากท่ีประชุมผูถือหุน
  

  สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงนิปนผลของป 2556 และ 2557 มีดังตอไปนี ้

รายการ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2557 (ปท่ีเสนอ) 31 ธันวาคม 2556 

1. กาํไรสทุธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท) 551,836,345.30 บาท 557,215,607.24 บาท 

2. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน จํานวนหุน 
จายปนผล 

(บาท/หุน) 
จํานวนหุน 

จายปนผล 

(บาท/หุน) 
   2.1 การจายเงินปนผลระหวางกาล คร้ังท่ี 1     
         เงินสดปนผล    1,400,000,000 0.02 1,155,000,000  0.140 
         มูลคาหุนปนผล  1,400,000,000 0.12 - - 

   2.2 การจายเงินปนผลระหวางกาล คร้ังท่ี 2 - - 1,400,000,000 0.115 
   2.3 การจายเงินปนผลระหวางกาล คร้ังท่ี 3 - - 1,400,000,000  0.072 
   2.4 การจายเงินปนผลประจําป 3,080,121,158   0.02 1,400,000,000  0.104 
3. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.16 บาทตอหุน 0.431 บาทตอหุน 

4. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 257,602,423.16 บาท 569,100,000 บาท 

5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ รอยละ 46.68 รอยละ 102.13  
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  ท้ังนี้  เงินปนผลงวดสุดทาย จํานวน  0.02 บาทตอหุนดังกลาวขางตน  มีรายละเอียดแยกออกเปน  ดังนี ้

                            หุนละ               จํานวนเงิน  

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557 0.01 บาท 30.80 ลานบาท 

ถึงเดือนธันวาคม 2557   ซึง่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 

รอยละ 20 ท้ังนี้ ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต 

 ภาษีจากการจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหง 
 ประมวลรัษฎากร                                           

    

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรับ BOI ของ  0.01 บาท 30.80 ลานบาท 

 บริษัทยอย  (ไมไดรับเครดิตภาษี) 
 รวม  0.02 บาท 61.60 ลานบาท 

    

 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 

 

วาระที่ 5

 

  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558 

 เพือ่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

แตงต้ังผู สอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 

1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ทะเบียนเลขที ่3930 เปนผูลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทยอย  

       ในป 2556-2557 รวม 2 ป โดยปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี หรือ 
2. นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล ทะเบียนเลขที ่3844 ยังไมเคยลงนาม หรือ 
3. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ ทะเบียนเลขที ่4597 ยังไมเคยลงนาม 

 

  ผูสอบบัญชีของสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแหง 

และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
  

 ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานัน้ไมมีความสัมพนัธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 

 พรอมกันนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอยีด ป 2558 (ปที่เสนอ) ป 2557 

1. คาสอบบัญชี 1,160,000 1,060,000 

3. คาบริการอ่ืน - - 

รวมทั้งสิ้น 1,160,000 1,060,000 
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 ท้ังนี้ คาสอบบัญชีท่ีเพิ่มข้ึนจํานวน 100,000 บาท หรือคิดเปนการเพิม่ขึ้นรอยละ 9.43 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน 

และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน   สําหรับคาบริการอืน่ๆ ในรอบปทีผ่านมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจาก

สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี

สังกัด  เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทัง้ 3 ทาน มาพรอมกับหนังสือนัด

ประชุมนี้ ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3.

 

   

 เห็นวาสมควรทีจ่ะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชีประจําป 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ 

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 

 

วาระที่ 6

 

  พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ สําหรับป 2558   

ขอเท็จจริงและเหตุผล

 

อนึ่ง ในป 2558 นี้ เปนปที่สามภายหลังจดทะเบียนบริษัท ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมี

กรรมการ 3 ทานท่ีดํารงตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในคร้ัง

นี้  ไดแก 

 : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง            

ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจาํนวนกรรมการจะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พนจากตําแหนง อาจ

ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”  

 1. นายนวมินทร ประสพเนตร 

 2. นายซงั โด ลี 

 3. นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควร

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก

กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 (ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตามสิง่ทีส่ง

มาดวย 4.

 

) 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 
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วาระที่ 7

 

  พจิารณาอนมุตักํิาหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 

 ในป 2557 ที ่ประชุมผู ถือหุ นอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบแลว  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง

และคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลาน

บาท ซึ่งเทากับป 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

ตําแหนง 
คาตอบแทนตอเดือน(บาท) 

ป 2558 (ปที่เสนอ) ป 2557 

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 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 

คาบําเหนจ็ของกรรมการ ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท 

สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 
 

 คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามรายละเอียดขางตน  สําหรับขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนกุรรมการชดุตางๆ  สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานประจําป หัวขอโครงสรางการถือหุนและการจดัการ 

 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

การลงมติ 

 

วาระที่ 8

 

  พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000 บาทเปน 461,999,997.50 บาท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมมีติอนมัุตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียงั

ไมไดนําออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนเศษหุนคงเหลือจากการจายเงิน

ปนผลเปนหุนสามัญเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
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 เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000 บาท เปนทุน

จดทะเบียนจํานวน 461,999,997.50 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ       

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 

 

วาระที่ 9

  

  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 461,999,997.50 บาท (สี่รอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย 
      เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน 4,619,999,975 หุน (ส่ีพันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืน เกาพันเการอย

    เจ็บสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ               0.10   บาท (สิบสตางค)     

โดยแยกออกเปน     

 หุนสามัญ  4,619,999,975  หุน (ส่ีพันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืน เกาพันเการอย 

     เจ็บสิบหาหุน) 
 หุนบุริมสิทธ์ิ                    - หุน” 

 

  ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มี

อํานาจแกไขและเพิม่เติมถอยคํา หรือดําเนนิการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 

  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

การลงมติ 

 

วาระที่ 10

 

 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 

30,800,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด   โดยการออกและเสนอขายหุน

สามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบุคคลใน

วงจาํกัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่าํกวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุน  

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
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 ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษทัฯ   มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิม่ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได 

และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดจะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให

เพิม่ทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วนั เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงือ่นไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุน   

 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

จํานวน 30,800,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 วาระนีต้องผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ   

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 

 

วาระที่ 11

 

  พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 461,999,997.50 บาท เปน  492,799,997.50 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน30,800,000 บาท แบงออกเปนหุน

สามัญจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 461,999,997.50 

บาท  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,927,999,975 หุน มูลคา

หุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

  

 

 เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก 461,999,997.50 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ 

 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 

 

วาระที่ 12

  

 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 492,799,997.50 บาท (สี่รอยเกาสิบสองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย 
      เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน 4,927,999,975 หุน (ส่ีพันเการอยย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพนัเการอย

    เจ็ดสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ               0.10   บาท (สิบสตางค)     
โดยแยกออกเปน     

 หุนสามัญ  4,927,999,975  หุน (ส่ีพันเการอยย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพนัเการอย 

     เจ็ดสิบหาหุน) 
 หุนบุริมสิทธ์ิ                    - หุน” 
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  ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มี

อํานาจแกไขและเพิม่เติมถอยคํา หรือดําเนนิการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 

  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 วาระนีต้องผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึง่มาประชุม และ   

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

การลงมติ 

 

วาระที่ 13

 

  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 

 308,000,000 หุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

จํานวน 308,000,000 หุน    มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการ

พิจารณาและกําหนดเงือ่นไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมี

อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตาม

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 5. 

 เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) จํานวน 308,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ 

 

วาระที่ 14

 

 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

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

วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง

อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

อ่ืนๆ นอกเหนอืจากท่ีคณะกรรมการบริษทักําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 (วนั Record Date) ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญตัหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวธีิ

ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2558 
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ

แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยในกรณีท่ีทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ

บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม

คร้ังนี ้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชือ่ในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมา ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 10.

ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ

ตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได 

 (ติดอากรแสตมป 20 บาท) 

พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหท่ีประชุม

กอนเร่ิมการประชุมในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ

ดูแลหุนจะใชหนงัสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนัน้จะใช

หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานัน้ และเพือ่ความสะดวก  บริษทัฯ ขอแนะนาํใหใชหนงัสือ

มอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงคจะ

ใชหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด

แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษทัฯ ไดท่ี www.mono.co.th หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ หมวดยอยขอมูลผูถือหุน  

 1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายปรีชา  ลีละศธิร  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาคาตอบแทน 

3.  นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา 

    คาตอบแทน 
 

(โปรดดูรายละเอียดของผูรบัมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ เสนอตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6.

 
) 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 บริษทั โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

(นายนวมินทร ประสพเนตร)  (นายซงั โด ลี) 

กรรมการ  กรรมการ 
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557 
 

  

วนั เวลา และสถานที ่

 การประชุมจัดขึน้เมื่อวันศุกรท่ี  12 กันยายน 2557 เร่ิมเวลา 9.35 นาฬิกา ณ  ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร     

จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

1. นายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

2.  ดร.โสรัชย               อัศวะประภา กรรมการ  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

   ความเส่ียงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการ  ผูชวยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายซงั โด ลี  กรรมการ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ กรรมการบริหาร 

5. นายคมศกัด์ิ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ  ประธานเจาหนาที่การเงนิและบัญช ี และกรรมการบริหาร 

6. นายศริ ิ เหลืองสวสัด์ิ กรรมการ 

7. นางพรรณ ี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. นายปรีชา                 ลีละศธิร กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาคาตอบแทน 

    9. นายเกรียงศักด์ิ  เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

 คาตอบแทน 

 

1. นายจริประวตั ิ บุณยะเสน ผูอาํนวยการกลุมธุรกิจโมบาย 

ผูบริหาร 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน 

3. นายธีรศกัด์ิ ธาราวร  ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

4. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ  

5. นางสาวปตฤิดี ศิริสัมพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานกุารบริษทั 

 

1. นางนติยา เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั เสรี มานพ แอนด ดอลย จาํกัด 

ผูเขารวมประชุม 

 

นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร   และที่ปรึกษากฎหมาย              

ท่ีเขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ  

เร่ิมการประชุม 

 

 

 

 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. 

 

-12- 

 

 

โดยสรุปใหทีป่ระชุมทราบ  กลาวคือ  เมือ่จะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ประธาน      

ท่ีประชุมจะสอบถามท่ีประชุมวา  มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม 
 

• ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบ หรือ เห็นดวยตามมติ         

ท่ีนําเสนอ  

 

• ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น     จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ   ไปรับบัตร

ลงคะแนน   ซึ่งทางบริษัทฯ   ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพือ่นาํมาทําการประมวลผล    ดวยการ

หักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน   ที่เขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ     สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค.         

ที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว  เจาหนาที่บริษัทฯ ไดนํา

คะแนนเสียงทีผู่ถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ   ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียน      

เขารวมประชุมแลว  

 

• เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม  ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให

สอบถามขอมูลใดๆ หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัย หรือจะสอบถามขอมูล สามารถใชไมโครโฟนทีตั่้งอยู       

หรือยกมือข้ึน   จะมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังท่ีนั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน      

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนท่ีถือ  

 

และเมือ่ประธานไดแจงปดการรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว   ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนนทีส่ง

หลังจากนั้นเปนโมฆะ  และไมนํามานับคะแนนเสียง   

 

กรณีท่ีจะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น  มีอีก 4 กรณี  ดังนี้ 

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

2. กรณีผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครือ่งหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ

เปนคัสโตเดียนที่สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ            

งดออกเสียง  มากนอยเพียงใด  ในแตละความเห็นก็ได  

4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด  จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด 

 

นอกจากนี้  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เมื่อประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว  ประธานสามารถดําเนินการประชุม

ในเรื่องถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน   และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ 

โดยนางสาวรุงทิวา  จารุรตันาภรณ   จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง    

 

สําหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระท่ี 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรค          

สองกําหนดไววา    “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1  ใน 3  
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ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทั้งหมด  จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีกํ่าหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็

ได ”     ดังนั้น  ถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวในหนังสือเชิญ

ประชุม   จะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 466,666,667 หุน   จึงจะสามารถเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาได   

ปจจุบันบริษัทฯ มีหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดเทากับ 1,400,000,000 หุน  

 

จากนั้นนายพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม  แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง

และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 247 ราย  นับจํานวนหุนได 1,136,809,233 หุน  จากจํานวนหุนท่ี

จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  1,400,000,000 หุน  คิดเปนรอยละ 81.20  ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายแลว

และมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ   ดังนั้น  จํานวนหุนท่ีเขาประชุมวันนี้   จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ  33    ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม   จากนั้น ประธานฯ ไดขอให  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทีเ่ขารวม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน   ทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่ง

ตัวแทนผูถือหุนท่ีอาสารับหนาท่ีดังกลาวไดแก คุณธนกร แกวมีศรี และคุณวิมพวิภา จงเหมือนหยก ผูรับมอบฉันทะจาก   

ผูถือหุนรายยอย    ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกํ่าหนดไวในหนังสือนัด

ประชุม  ดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 

2557 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  ซึ่งประชุมเม่ือ

วันท่ี 11 เมษายน 2557 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 

 

ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเม่ือ วันท่ี           

11 เมษายน 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติทีป่ระชุมเปน

ดังนี้ 

มติของที่ประชุม 

 

มติ จํานวนเสยีง 
รอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,136,879,033 100.0000 

2. ไมเห็นดวย - - 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

รวม 249 ราย 1,136,879,033 100.0000 

 

 

 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. 

 

-14- 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายเปนหุนปนผลและเงินสด 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45  ซึง่กําหนดให    “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง

ไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา   

ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไป    ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว      เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร

เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลระหวางกาล   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน  1,680,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 0.10 บาท ให        

ผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 6 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 168,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตรา

การจายเงินปนผล 0.120 บาทตอหุน   ท้ังนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว   

บริษัทฯ  จะจายปนผลในสวนของเศษหุนเปนเงินสดใหแกผูถือหุนแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.120 บาท 

 

2.2 จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.020 บาท หรือคิดเปนเงินจํานวน 28,000,000 บาท  ท้ังนี้ บริษัทฯ ได         

มีการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวเปนจํานวน 14 ลานบาท เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

(ทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท)  ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไมจําเปนตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 

การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีขางตนรวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.140 บาท หรือคิด

เปนเงินประมาณ 196 ลานบาท ซึ่งเงินปนผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 หุนละ  จํานวนเงนิ  

1) จายจากกําไรสะสม และกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานงวด

เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่ง   เสียภาษี

เงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ  20 ท้ังนี้ ผูถือหุนซึ่งเปน

บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจายเงินปนผล

ดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร  0.032 บาท 44.81 

 

 

 

 

ลานบาท 

2) จายจากเงินปนผลทีบ่ริษัทฯไดรับจากผลประกอบการของ

บริษัทยอยซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) (ไมไดรับ

เครดิตภาษี) 0.108 บาท 151.19 

 

 

ลานบาท 

รวม 0.140 บาท 196.00 ลานบาท 
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อนึ่ง  บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลระหวางกาล หรือวัน Record Date  ในวันพฤหัสบดีท่ี           

21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญตัหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวธีิ 
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันศุกรที ่22  สิงหาคม  2557   และกําหนดวันจายเงินปนผล ภายในวันที่ 24  

กันยายน  2557 ท้ังนี้   การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในวันนี้  
 

สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงนิปนผล  ทางบริษทัฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม 

 

มีผูถอืหุนสอบถามและใหแนวทางเสนอแนะ  ดังนี้  

1.  คุณอนุ วองสารกิจ ผูถือหุนรายยอยมาดวยตนเอง  ใหขอเสนอแนะวากรณีการจายเงินปนผลเปนหุนอยากให          

ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีการอนุมัติรายการจายปนผลกอนแลว  บริษัทฯ  จึงคอยประกาศกําหนดวัน XD เพื่อจายเงิน       

ปนผลเนือ่งจากเมื่อบริษัทฯ  ประกาศจายทันทีทําใหราคาหุน dilute ลง 30% แลว แตถาวาระนี้ไมผาน ทานประธาน       

มีขอคิดเห็นอยางไรในเร่ืองราคาหุนท่ีลดลงมาแลว 

 

คุณคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน  ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  ไดชี้แจงวา  โดยปกติท่ีบริษัทฯ   ประกาศขึน้ XD ราคา

หุนจะ dilute ลง อยางไรก็ตาม ในสวนของหุนปนผลนี ้ ผูถือหุนเดิมจะไดรับหุนประมาณสิน้เดือนกันยายนนี้ และกลาว

ยืนยันกับผูถือหุนวาการกําหนดวันดังกลาวบริษัทฯ ไดปฏิบัติไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ ทุกประการ 

 

คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ  ไดกลาวเสริมวา  บริษัทฯ ทําตามกฎระเบียบและกติกาของตลาดหลักทรัพยฯ 

ทุกประการ  และความตั้งใจของบริษัทฯ คือการจายปนผลเปนหุน เพื่อใหผูถือหุนไมตองนําเงินมาจายเงินเพิ่มทุน          

ซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งทีทํ่าใหทุกคนไมตองเดือนรอน และบริษัทฯ   มีแผนที่จะยายจาก mai   ไป SET ภายในสิ้นปนี้ หรือ

ตนปหนา   ซึ่งจะตองมีเงินทุนเกินกวา 300 ลานบาท  

 

2.  คุณสุวัฒน กระเษียรอภิบาล ผูถือหุนรายยอยมาดวยตนเอง  สอบถามและใหความเห็นวา   จากที่เห็นหุนอ่ืนใน mai  

ยายไป SET ราคาหุนมักจะย่ิงลดลง   บริษทัฯ มีเหตุผลอะไรจงึอยากจะยายจาก mai ไป SET  

 

คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบวาขอดีของการอยูใน SET คือเม่ือขนาดของทุนใหญขึน้ การลงทุนจาก

ตางประเทศ หรือแหลงตางๆ จะมีมากข้ึน เนื่องจากสถาบันการเงนิตางๆ  จะจํากัดการลงทุนในตลาด mai เพราะมีขนาด

เล็กเกินไป อีกท้ังบริษัทฯ ปรับทิศทางของการดําเนนิธุรกิจ โดยมุงเนนไปท่ีธุรกิจทีวี ดิจิตอล ซึ่งตองใชเงินทุนมากข้ึน    

การไปอยูท่ี SET จะทําใหมีการลงทุนจากสถาบันในไทยและตางประเทศเพิ่มขึน้ สุดทาย ราคาหุนจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

ข้ึนอยูกบัผลประกอบการของบริษทัฯ มากกวา ซึ่งบริษัทฯ ก็จะทําใหดีท่ีสุด  

 

3.  คุณพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุนรายยอยมาดวยตนเอง  สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเขา SET100 SET50  

หรือไมอยางไร  
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คุณพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ   กลาวตอบวา การที่บริษัทฯ จะเขาไปอยูในกลุม SET100 SET50 ไดหรือไม

นั้น ข้ึนอยูกับผลประกอบการและปจจัยอื่น ๆ อีกหลายอยาง ซึง่ในขณะนีจ้ะเพียงยายจาก mai ไปท่ี  SET กอน  และ

แนนอนวาบริษัทฯ   มีเปาหมายท่ีจะเขาไปอยูใน Top100 ใหเร็วท่ีสุด  

 

4. นายอนุ วองสารกิจ   ผูถอืหุนรายยอยมาดวยตนเองสอบถามวา การจายเงินปนผลคร้ังนี้จายจากอะไร   เงินกําไรสะสม 

กําไรสุทธิ ขอทราบเปนความรู   

 

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน  ประธานเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี กลาวตอบวา บริษัทฯ จายปนผลระหวางกาลจากกําไร

สุทธิระหวางกาลและกําไรสะสม 

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ  เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 

ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายเปนหุนปนผลและเงินสดดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้ มติที่ประชุมเปน

ดังนี้ 

มติของที่ประชุม 

 

มติ จํานวนเสยีง 
รอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,137,797,469 99.9995 

2. ไมเห็นดวย 5,764 0.0005 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

รวม  258 ราย 1,137,803,233 - 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิารออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ คร้ังท่ี 1 หรือเรียกวา MONO–W1 จํานวนไมเกิน  1,540,000,000 หนวย (หนึง่พนัหารอยส่ีสิบลานหนวย)    

โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามสัดสวนการถือหุน หรือ  Rights Offering  โดยไมคดิมูลคา ในอัตรา 14 หุน

สามัญเดิม ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 15 หนวย คิดเปนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  จํานวนรวมไมเกิน 

1,540,000,000 หนวย (หนึ่งพนัหารอยส่ีสิบลานหนวย) ท้ังนี้ หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตามอัตราสวนให     

ปดข้ึนเปน 1 หนวย โดยไมคดิมูลคา ท้ังนีใ้บสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน        

ท่ีราคา 2.50 บาท (สองบาทหาสิบสตางค) ตอหุน และมีอายุ 5 ป นบัแตวนัออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  
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อนึ่ง     บริษัทฯ   กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน   หรือ วัน Record Date 

ในวันที ่21 สิงหาคม 2557  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225  แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่  22 สิงหาคม 2557 
 
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดงักลาว จะมอบอํานาจใหนายพชิญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายซงั โด ลี        

นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการของบริษทัฯ อยางนอยสองในส่ีทานนี ้ และ/หรือบุคคลท่ีไดรบัมอบหมายจาก

กรรมการของบริษทัฯ อยางนอยสองในส่ีทานนี้ มีอาํนาจในการกําหนดรายละเอียดและเงือ่นไขอ่ืนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนนิการใดๆ ที่จําเปนและ/หรือเก่ียวกับการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะเสนอขายไดทุกประการ ซึง่รวมถึงแตไม

จาํกัดเพยีงการติดตอ จดัทํา หรือ สงมอบเอกสารตาง ๆ ท่ีจาํเปนหรือเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1  ท่ีจะเสนอขายในคร้ังนี้  

 

ผูถือหุนมีคําถามดังนี ้

1.นายอน ุ วองสารกิจ ผูถอืหุนรายยอยมาดวยตนเอง  สอบถามวา อยากทราบวา MONO-W1 จะเขาบัญชีซื้อขายหุน

พรอมกับหุนปนผลใชหรือไม และเครดิตภาษีเทาไหร 

 

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลาวตอบวา  การจายหุนปนผลจะจายในวนัท่ี 24 กันยายน 2557 แตหุนจะเขา

บัญชีซื้อขายหุนของผูถือหุนแตละรายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557   
 
สําหรับเงนิปนผลท่ีจายในคราวนีจ้ายจากกําไร 2 สวน โดยเปนเงนิปนผลท่ีมาจากกําไรท่ีบริษัทเสียภาษีสามารถเครดิตภาษี

ได 20% และมีอีกสวนท่ีมาจากเงินกําไรของบริษัทยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงในสวนนี้จะไมไดรับเครดิตภาษ ี  

 

สวนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯนัน้ บริษัทฯ จะออกภายในสามเดือนนบัจากวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ โดย

บริษัทฯ จะดําเนินการใหเร็วท่ีสดุ โดยวางแผนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯไวชวงตนพฤศจิกายน 2557 นี ้แตยงัระบุวนัท่ี

แนนอนไมได และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ไมมีเครดิตภาษ ี

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ  เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 

ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 และการ

มอบอํานาจดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน   ตามรายละเอียดคะแนนเสียง       

มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

มติของที่ประชุม 
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มติ จํานวนเสยีง 
รอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,137,730,635 99.9995 

2. ไมเห็นดวย 5,200 0.0005 

3. งดออกเสียง 0 - 

4. บัตรเสีย 67,400 - 

รวม  259 ราย 1,137,803,235 - 

 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก 140,000,000 บาท  (หน่ึงรอยสี่สบิลาน

บาท)  เปน  462,000,000 บาท  (สี่รอยหกสบิสองลานบาท)   

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 

140,000,000 บาท (หนึ่งรอยส่ีสิบลานบาท)  เปน 462,000,000 บาท (สี่รอยหกสิบสองลานบาท)   โดยการออกหุน

สามัญใหมจาํนวนไมเกิน  3,220,000,000 หุน   (สามพันสองรอยยี่สิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบ

สตางค)    เพื่อรองรับการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนหุนสามัญและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1     ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุน ดังนี้ 

  1. เพื่อจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมเพื่อเปนผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุน 

     2. เพื่อเพิม่ทุนจดทะเบียนชําระแลวใหมากกวา 300 ลานบาท ครบตามขอกําหนดในการยายการจด

ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ จาก mai  เปน SET 

  3. เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1           

  4. เพื ่อ ร ะดม ทุนใช ในการขยาย ธุ ร กิจ ในอนาคตของบ ริษั ท  กา รจั ดห าและผ ลิตร ายกา ร 

       ทีวี และเปนเงินทุนหมุนเวียน  

 

สําหรับขอมูลปรากฏอยูในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4  ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมี

รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3 ของหนงัสือเชญิประชุม 

    

ไมมผีูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

  

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึง่รอยส่ีสิบลานบาท) เปน 

462,000,000 บาท (ส่ีรอยหกสิบสองลานบาท) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน  4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ        

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี ้

มติของที่ประชุม 
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มติ จํานวนเสยีง 
รอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุน 

ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,138,455,071 99.9995 

 2. ไมเห็นดวย                    5,664    0.0005 

3. งดออกเสียง                    0 - 

4. บัตรเสีย                    0 - 

ราย 260 ราย 1,138,460,735 100.0000 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิารแกไขหนังสอืบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน 

 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวา   ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

 

 “ ขอ 4  ทุนจดทะเบียน  จํานวน      462,000,000 บาท (ส่ีรอยหกสิบสองลานบาท)   

  แบงออกเปน             4,620,000,000 หุน    (ส่ีพันหกรอยย่ีสิบลานหุน)  

  มูลคาหุนละ                                     0.10 บาท   (สิบสตางค)  

 โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ 4,620,000,000 หุน      (ส่ีพันหกรอยย่ีสิบลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธ์ิ                            -               หุน ”    (ไมมี) 

     
  สําหรับรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ  ปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมหนา 4  

 

การแกไขขอมูลทางทะเบียนจะมอบอํานาจให  นายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายซัง โด ลี นายนวมินทร 

ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่ทานนี้ และ/หรือบุคคลท่ีไดรบัมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ 

อยางนอยสองในสี่ทานนี้  มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิและรายการตางๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งใหมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําหรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสัง่ของ

นายทะเบียน 
สําหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับการเพิม่ทุนจด

ทะเบียนจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน   

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ ผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมี

รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน   มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

มติของที่ประชุม 

 

มติ จํานวนเสยีง 
รอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,138,850,071 99.9995 

2. ไมเห็นดวย 5,664 0.0005 

3. งดออกเสียง - 0.0000 

4. บัตรเสีย - 0.0000 

รวม 265 ราย 1,138,855,735 100.0000 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และตามมติท่ี

ประชุมผูถือหุนในวาระท่ี 4  เรือ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 322,000,000 บาท (สามรอยย่ีสิบสองลานบาท) เพื่อ

รองรับการจายหุนปนผลตามมติการจายปนผลเปนหุนสามัญ ในวาระท่ี 2 และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ ในวาระท่ี 3  บริษัทฯ จะตองออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน  3,220,000,000 หุน (สามพนัสอง

รอยย่ีสิบลานหุน)  มูลคาท่ีตราไว หุนละ 0.10 บาท  (สิบสตางค)   โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน (หนึง่พนัหกรอยแปดสิบลานหุน)เพื่อรองรับการ   

 จายหุนปนผล 

2. จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หุน (หนึง่พันหารอยส่ีสิบลานหุน) เพือ่รองรับการใชสทิธิ

 ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1   

 
สําหรับรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1  และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  

ปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวย  2  หนา 21 และส่ิงท่ีสงมาดวย 3 หนา 29  ของหนังสือเชิญประชุม    

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

  

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนมุตักิารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี ้

มติของที่ประชุม 
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มติ จํานวนเสยีง 
รอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,138,850,071 99.9995 

2. ไมเห็นดวย 5,664 0.0005 

3. งดออกเสียง - - 

4. บัตรเสีย - - 

รวม 265 ราย 1,138,855,735 - 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมไดเสนอวาระอืน่ๆ  ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเรือ่งใดให ท่ีประชุม

พิจารณา   
 

ไมมีผูใดเสนอเร่ืองใหพิจารณา จงึปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 10.32 น. 

 

 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายพิชญ โพธารามิก)  

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  ผูจดบันทึกการประชุม 

  (นางสาวปติฤดี  ศิริสัมพนัธ)  
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ประวัติผูสอบบญัชี 

 

ช่ือ: นายศุภชัย ปญญาวฒัโน 

อายุ: 50 ป 

สัญชาติ: ไทย  

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน         

ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึง่ครอบคลุมกิจการหลายประเภททัง้ที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศทีมี่สาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง 

จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมม ี

 

 

 

ช่ือ: นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนนัตกุล 

อายุ: 52 ป 

สัญชาติ: ไทย  

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน         

ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึง่ครอบคลุมกิจการหลายประเภททัง้ที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศทีมี่สาขาอยูทั่วโลก มีความเชีย่วชาญอยางยิง่ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจบริการ 

จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมม ี

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมมี 
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ประวัติผูสอบบญัชี 

ช่ือ: นางสาววราพร ปุณโณปกรณ 

อายุ: 44 ป 

สัญชาติ: ไทย  

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 22 ป โดยเปน        

ผูควบคุมงาน สอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึง่ครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ัวโลก มีความเชี่ยวชาญอยางย่ิงในธุรกิจการเงิน กอสราง 

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย คุณวราพรเปนสมาชิกของ Accounting Subject Matter Group (ASG) ของสํานักงาน อีวาย         

ท่ัวโลก 

จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมม ี

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมม ี
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ขอมูลเบื้องตนและประวตัิกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตาํแหนงใหม 

 

การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในป 2558 ไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว และตามขอบังคับบริษัท ขอ 17. 

กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทีสุ่ดกับ

สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตอง

ออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน

ทีอ่ยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” ดังนัน้ กรรมการทีต่องออกตามวาระในป 2558 ซึ่งเปนปที่

สามหลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ  

1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ฉบับลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 

2. นิยามกรรมการอสิระ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหนับรวมการถือหุนของผูทีเ่กีย่วของของกรรมการอิสระราย

นั้น ๆ ดวย 

(2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานทีป่รึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยืน่คําขออนุญาต

ตอสํานักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทีก่รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือทีป่รึกษาของสวน

ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล

ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย

เปนผูถอืหุนท่ีมนียั หรือผูมอํีานาจควบคุมของผูทีม่คีวามสัมพนัธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

กอนวนัท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพือ่ประกอบกิจการ การเชาหรือให

เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ

หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให

บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ทีต่องชําระตออีกฝายหนึ่ง ตัง้แตรอยละสามของสินทรัพยทีมี่ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีดั้งกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ

มูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
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กัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี ้ที ่เกิดขึน้ในระหวางหนึ ่งปกอนวันที ่มี

ความสัมพนัธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได

พนจากการมีลกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมอีาํนาจควบคุมของบริษทั และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ

นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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3.ประวตักิรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอชือ่กลบัเขาดาํรงตาํแหนงใหม 

 

1) นายนวมินทร ประสพเนตร 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง :    กรรมการ 

อายุ : 43 ป 

การศกึษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
  Bentley College, Massachusetts, USA  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนยีบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 21/2552 

  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 104/2551 

ประวตักิารทํางาน : 2555 – ปจจุบัน ผูชวยประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 

   และประธานเจาหนาท่ีการตลาด 

   บริษทั โมโน  เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
  2549 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจดัการ 

   บริษทัยอยของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2558) :   22,900,000 หุน คิดเปน 0.74% ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : จํานวน 3 บริษัท 

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  1. บริษัท เฮอรเบิล คิง เทรดด้ิง จํากัด 

  2. บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด 

  3. บริษัท นาเวสโก จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วนัท่ีไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปท่ีดาํรงตําแหนงกรรมการ  : 3 ป  

การเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริษทัในรอบป 2557 : 6 คร้ัง จากการประชุมท้ังส้ิน 6 คร้ัง 

การเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริหารในรอบป 2557 :  14 คร้ัง จากการประชุมท้ังส้ิน 15 คร้ัง 
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2) นายซงั โด ลี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง :    กรรมการ  

อายุ : 40 ป 

การศกึษา : ปริญญาตรี สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร และวศิวกรรมอุตสาหการ 
  Yonsei University, Seoul, Korea 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนยีบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 103/2551 

ประวตักิารทํางาน : 2555 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร 

   และประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

   บริษทั โมโน  เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

  2549 - ปจจุบัน กรรมการ และและกรรมการผูจดัการ 

   บริษทัยอยของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2558) :   19,200,000 หุน คิดเปน 0.62% ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี 

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)           

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วนัท่ีไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปท่ีดาํรงตําแหนงกรรมการ  : 3 ป  

การเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริษทัในรอบป 2557 : 6 คร้ัง จากการประชุมท้ังส้ิน 6 คร้ัง 

การเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริหารในรอบป 2557 :  15 คร้ัง จากการประชุมท้ังส้ิน 15 คร้ัง 
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3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง :    กรรมการ 

อายุ : 47 ป 

การศกึษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนยีบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 105/2551 

ประวตักิารทํางาน : 2555 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร 

   และประธานเจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี

   บริษทั โมโน  เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

  2548 - 2551   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ  

   บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด 
   

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2558) :   11,385,000 หุน คิดเปน 0.37% ของหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี  

ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี 

ในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)   

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน : ไมมี 
ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

วนัท่ีไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปท่ีดาํรงตําแหนงกรรมการ  : 3 ป  

การเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริษทัในรอบป 2557 : 6 คร้ัง จากการประชุมท้ังส้ิน 6 คร้ัง 

การเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริหารในรอบป 2557 :  15 คร้ัง จากการประชุมท้ังส้ิน 15 คร้ัง 
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันที่  25 กุมภาพันธ 2558 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 

เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000.00 บาท เปน 461,999,997.50 

บาท โดยวธิกีารตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามมติทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 

จาํนวน 25 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท 

2. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 461,999,997.50 บาท เปน 492,799,997.50 

บาท โดยออกหุนสามัญ 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 30,800,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนใน

ลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 

 

มูลคาที่ตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถุประสงคในการใชเงินทุน หุนสามัญ - - - 

หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) หุนสามัญ 308,000,000 0.10 30,800,000 

หุนบุริมสิทธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2 

 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4 

 3.  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

   3.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จดัสรรใหแก จาํนวนหุน 

 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใดๆ (ระบุ) - - - - - 

เพือ่รองรับการ - - - - - 

แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ      

ตราสาร(ระบุ)      
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- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนหรือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน

เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนดวย  

- กรณีท่ีเปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน

และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิติบุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผูถือ

หุนรายใหญ กรรมการและเจาหนาท่ีบริหารของนิติบุคคลนั้น 

- กรณีท่ีเปนการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนของตราสารตางๆ เชน หุนกูแปลง

สภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียดของตรา

สารดังกลาว โดยกลาวถึงลักษณะของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเงื่อนไข และสาระสําคัญของตราสารดังกลาวดวย (ถามี)  

 3.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 

   -  ไมม ี-  

  3.2  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรใหแก ประเภท

หลักทรัพย 

จํานวนหุน รอยละตอ 

ทุนชําระแลว

หมายเหตุ  
1/ 

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ - - - 

 หุนบุริมสิทธิ - - - 

เพือ่รองรับการแปลงสภาพ/     

ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ     

ซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได  - - - 

ประชาชน หุนสามัญ - - - 

 หุนบุริมสิทธิ - - - 

บุคคลในวงจาํกัด หุนสามัญ 308,000,000 10 โปรดดูเงื่อนไขอ่ืนๆ ดานลาง 

 หุนบุริมสิทธิ - - - 

         1/  รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  

- จะตองไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง

หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  

- จะตองไมเปนการเสนอขายหุนในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตให

เสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และ 

- จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในคร้ังถัดไป หรือภายใน

วันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน 

 

ในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจ

ของบริษทัฯ มอบหมาย มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) 

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคา
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หุน เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลง

นามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

และ (3) ลงนามในคําขออนญุาตตางๆ คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนเก่ียวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุน และการนําหุนสามัญเพิม่ทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่รวมถึงการติดตอ การ

ย่ืนคําขออนญุาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาว และการดําเนินการ ติดตอ และ/หรือการกระทําอื่นใดตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯดังกลาว 

  4. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน  2558  เวลา 09.00 น.   ณ  ออดิทอเรียม   

ชั้น 3 อาคารจสัมิน  อินเตอรเนชั่นแนล  เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด       จังหวัด

นนทบุร ี11120    โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันท่ี 12 มีนาคม  2558 และใหรวบรวม

รายชื่อตาม ม.225  ของ  พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิ ธีปดสมุดทะเบียนในวันที ่  13 มีนาคม 2558 

(วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน) 

5. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)         

 5.1  การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

 5.2  การดําเนนิการย่ืนขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

5.3  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General    

Mandate) 

6.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

- ไมม ี– 

7. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 -  ไมม ี– 

8. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

        - ไมม ี– 

9. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณกรรมการบริษัทฯ 

มีมติใหเพิ่มทุน 

 

 

 

  10.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณทีี่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
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ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินการ วนั เดือน ป 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ  25 กุมภาพนัธ 2558 

2. วันแจงมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ 25 กุมภาพนัธ 2558 

3. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record 

Date) 

12 มีนาคม 2558 

4. วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

13 มีนาคม 2558 

5. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 23 เมษายน 2558 

6. วันแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ตอตลาด

หลักทรัพยฯ 

23 เมษายน 2558 

บริษัทฯ  ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตองและครบถวนทุกประการ 

 

 

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                               ( นาย ซัง โด ลี  ) 

 ตําแหนง                      กรรมการ 

 

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                      ( นายนวมินทร ประสพเนตร  ) 

 ตําแหนง                     กรรมการ 
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทีเ่ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถท่ีจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปนี ้เขารวมประชุม

แทน 

 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

ตําแหนง :  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ     : 63 ป 

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

  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   

  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

สวนไดเสียในการพจิารณาวาระการประชมุ : -ไมมี- 

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร 

ตําแหนง :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

อายุ     : 52 ป 

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

  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   

  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

สวนไดเสียในการพจิารณาวาระการประชมุ : -ไมมี- 

 

 

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 

ตําแหนง :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

อายุ     : 50 ป 

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

  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   

  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

สวนไดเสียในการพจิารณาวาระการประชมุ : -ไมมี- 
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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถือหุน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท     

จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเปน

การสรางความเชื ่อมัน่ใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัท       

จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน

ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจ่ะผอนผันการยืน่แสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือ

ผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 1. บคุคลธรรมดา 

     1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 

      (ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน 

                      รัฐวสิาหกิจ) 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง  

                (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรบัมอบฉนัทะ 

     1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ 

      (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

      (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

                      (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรบัมอบฉนัทะ 

 2. นิติบุคคล 

     2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

      (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วนั โดย กรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 

      (ข) สําเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม 

                      ในหนังสือมอบฉนัทะพรอมบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรบัมอบฉนัทะ 

     2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

      (ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

      (ข) สําเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนาม 

                      ในหนงัสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรบัมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารทีจ่ัดทําขึน้ในตางประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 

1.  แบบหนงัสือมอบฉนัทะมี 3 แบบ ไดแก 

2) วิธีการมอบฉันทะ 

     -  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน 

    -  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

    -  แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั ้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  

         ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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2.  ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ    

ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได สําหรับผูถือหุน

นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

 

3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี ้หากผูถือหุนทานใดประสงคใช

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787 

หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.mono.co.th 

 

4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึง่ตามความ

 ประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียง

 ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด

 ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได  ผูรบัมอบฉนัทะรายอ่ืนก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา

 ประชมุไดเพยีงรายเดียว 

 

 

 1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 63 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชือ่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีผูถอืหุนอาจเลือกมอบฉนัทะ 

 2. นายปรีชา ลีละศธิร อายุ 52 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

  สรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

 3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนุกุล อายุ 50 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 

  

 ผูถือหุนทีป่ระสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะทีไ่ดจัดทําขึ้นโดย

เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑทีก่ลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอม

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 

 

5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ

 ฉันทะ เพื่อประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุนที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุด

 ทะเบียนผูถือหุน 

 

U3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตัง้แต

เวลา 07.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เปนตนไป 
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เม่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชมุเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ 

1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

  

1. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง จะไดรบับัตรลงคะแนน 1 ชุด 

 

2. ผูรบัมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด 

 สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

2.2 กรณท่ีีผูถอืหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย

แลว ผูรับ มอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี ้เนือ่งจากเจาหนาทีบ่ริษัทฯ ไดนําคะแนน

เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน    

ผูเขาประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง

ของผูถือหุนรายอ่ืน (สําหรับผูรับมอบ ฉันทะที่ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ   

ผูมอบฉนัทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดท่ีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก 

 

1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในทีป่ระชุม วามีผูถือหุนทานใดไม

 เห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือข้ึน จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไปรับ

 บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงทีไ่มเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนที ่  

 ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย 

 หรืองดออกเสียงใหถือวาท่ีประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติท่ีนําเสนอ 

4) การออกเสียงลงคะแนน 

 

2. ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะ

 เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได 

 

3. การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 

 

ขอ 16.  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ      

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหประธานทีป่ระชุมเปนผูออกเสียง       

ชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล

ท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 
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กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป

หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

ขอ 20. ทีป่ระชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง    

ไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวา       

ท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่ก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลีย้งและ

สวสัดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอความในวรรคหนึง่จะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรบัการแตงต้ังมาจากพนกังานหรือลูกจางของ

บริษัทในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชมุผูถอืหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน

จํานวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใด

ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน

ดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอทีป่ระชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน

เร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทัง้นี้ ใหลงโฆษณา

คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

สาม (3) วัน 

ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายีสิ่บหา 

(25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ

ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน

รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนีใ้หสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

 ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยู

 ในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน

 ในท่ีประชุมดังกลาว 

ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน

พิเศษในเรือ่งใด ผูถือหุนคนนัน้ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี ้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี ่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่วกับการใหเชากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสวนทีสํ่าคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดเขาจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดย

มีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุนกูของบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักับบริษทัอ่ืน 

ขอ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พจิารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  

(5) พจิารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 
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ข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 23 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาท่ีบริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม** 

ผูถือหุน
บมจ. โมโน เทคโนโลย ี
ลงทะเบียนเริ่มเวลา 

07.00 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 09.00 น.

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ

กรณีท่ีมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน 

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย
กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสยีง 

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 
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 (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

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

 Proxy (Form B)  

เลขทะเบียนผูถอืหุน   เขียนที ่         

Shareholders’ Registration No. Written at  

 วันที่  เดือน                   พ.ศ.   

 Date  Month  Year  

 

(1) ขาพเจา  สัญชาต ิ   
 I/We  Nationality  
 อยูบานเลขที่    
 Address    
 
(2) เปนผูถือหุนของ บรษิทั โมโน เทคโนโลยี จาํกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”) 

  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี ้

  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) ชื่อ  อาย ุ  ป อยูบานเลขที ่   
  Name Age  years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณยี  หรอื 

  Province Postal Code  or 

 (2) ชื่อ  อาย ุ  ป อยูบานเลขที ่   
  Name Age  years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณยี  หรอื 

  Province Postal Code  Or 
 
 
 

      

 กรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉนัทะในการประชุมผูถอืหุน 
  Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders. 

 (3) ชื่อ  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อาย ุ      63 ป    
  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

 

Age      63 years  

   ตาํแหนง กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  Position Independent Director and Chairperson of Audit Committee  
  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนชัน่แนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  

   จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

 

 

   

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

    

     

    

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

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) ชื่อ  นายปรีชา ลีละศิธร อาย ุ      52 ป    
  Name  Mr. Preecha Leelasithorn 

 

Age      52 years  

   ตาํแหนง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee 

  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนชัน่แนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  

   จังหวัดนนทบุรี 11120 
  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

 (5) ชื่อ  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อาย ุ      50 ป    

  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul 

 

Age      50 years  

   ตาํแหนง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน  
  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee 
  ที่อยู เลขที่ 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนชัน่แนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  

   จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

 
 คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป

2558  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4             

ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting 

of Shareholders held on Thursday, April 23rd, 2015 at 09.00 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 พจิารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

  Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014, 

    held on September 12, 2014 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
        

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 

 Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ Annual Report on the Company’s operating result during the year 2014 

  ไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 
  This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required. 

  

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 

  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2014. 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (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 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเร่ืองเงินปนผลประจําป 2557 

  Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2014. 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชปีระจําป 2558 

  Agenda No. 1 To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2015. 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2558 

  Agenda No. 6 To consider and approve the election of the directors to replace those who retire by rotation for the year 2015. 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      การเลือกตั้งกรรมการทัง้ชดุ 

           The election of the complete set of the Board of Directors 
         เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

      การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปน้ี 
          The election of the individual director, namely; 

    1. นายนวมินทร ประสพเนตร/ Mr. Navamin Prasopnet 

         เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 
 
 

    2. นายซัง โด ลี/ Mr. Sang Do Lee 
         เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

    3. นายคมศักดิ์ วฒันาศรีโรจน / Mr. Komsak Wattanasriroj 

         เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
        

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 

  Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2015 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
  

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000 บาทเปน 461,999,997.50 บาท 

  Agenda No. 8 To consider and approve the registered capital reduction from 462,000,000 Baht to 461,999,997.50 Baht 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (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 พิจารณาอนุมตัิการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line 

   with the reduction of registered capital 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
        

            วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวน 30,800,000 บาท 

           Agenda No. 10 To consider and approve the capital increase under a general mandate, amounting to 30,800,000 Baht 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

  

           วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 461,999,997.50 บาท เปน  492,799,997.50 บาท 

           Agenda No. 11 To consider and approve the increase in registered capital of the Company from 461,999,997.50 Baht to  

   492,799,997.50 Baht 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
        

           วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตัิการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

           Agenda No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line 

     with the increase in registered capital 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

  

           วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไมเกนิ 308,000,000 หุน 

          Agenda No. 13 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued shares of not exceeding 308,000,000 shares 

       under a general mandate 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
        

          วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

          Agenda No. 14 To consider other issues (if any). 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพจิารณา

 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง 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. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถอืเสมือนวา 

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และขาพเจา

ไดกระทําเองทกุประการ 

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention 

as specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 

 

 ลงชื่อ/Signed  ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

  (  )  

      

      

 ลงชื่อ/Signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 ลงชื่อ/Signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงชื่อ/Signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  
 

 

 

 

 

 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก

 จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได 

หมายเหตุ / Remark 

 The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be 

 divided to more than one proxy holder in order to divide the vote 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ

 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 

 specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto. 
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ใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
The continued list of proxy form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวนัพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร      

จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน

วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 23rd, 2015 at 09.00 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 ่  เร่ือง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

       

  วาระที ่  เร่ือง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
       

  วาระที ่  เร่ือง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
       

  วาระที ่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)  

  Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)  

   ชื่อกรรมการ/Name of director  

     เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
      

   ชื่อกรรมการ/Name of director  

     เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
      

   ชื่อกรรมการ/Name of director  

     เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
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