หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 07.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

วันที่ 20 มีนาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
2. CD-ROM รายงานประจําป 2557 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. ประวัติผูสอบบัญชี
4. ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
5. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
6. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
7. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
8. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ไดจัดขึน้ ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งบริษทั ฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด พรอมทัง้ ได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสาํ เนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ปรากฏอยูใ นรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2.
ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง
และเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557
การลงมติ
ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ
รายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอต อที่ประชุม ผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรทีจ่ ะเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ ือหุน เพือ่ พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2557
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึง่ กําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แต ล ะป ทั ้ง นี ้ การจ า ยเงิ น ป น ผลในแต ล ะคราวคณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาการจ า ยเงิ น ป น ผลโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องการ
จายเงินปนผลประจําป 2557 ดังนี้
1. ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสํา หรับ ปจํา นวน 551,836,345.30 บาท ใหบ ริษัท ฯ จัด สรรเงิน กํา ไร
ดังกลาวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนรอยละ 5 ของกํา ไรสุท ธิสํา หรับ ป คิด เปน จํา นวนเงิน สํา รอง
ตามกฎหมายทั้ง สิ้น 27,591,817.27 บาท ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น
จํานวน 41,591,817.27 บาท
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2. จายเงินปนผลประจําป 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลัง ของ ป 2557 (คืองวด
การดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ใหแกผูถือหุนสามัญของ
บริษัทฯ ทัง้ หมดจํานวน 3,080,121,158 หุน โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.02 บาท
เปนเงินทั้งสิ้น 61,602,423.16 บาท รวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2557
และกําไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุนละ 0.16 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 257,602,423.16 บาท คิดเปนอัตรา
เงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 46.68 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองกันเงินสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป และ
เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ไดนําเสนอ
ใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2557 (คืองวดการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) และกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ โดยจาย
ปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน ของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 6 หุนปนผล คิด
เปนอัตราการจายเงินปนผล 0.12 บาทตอหุน (สิบสองสตางค) และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุน
ละ 0.02 บาท (สองสตางค) รวมการจายปนผลทั้ง 2 กรณีขางตนในอัตราหุนละ 0.14 บาท (สิบสี่
สตางค) รวมเปนจํานวนเงินปนผลจายทัง้ สิ้น 196,000,000 บาท (หนึง่ รอยเกาสิบหกลานบาท) โดย
บริษัทฯ ไดดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ แลวเมื่อวันที่ 24 กันยายน
2557
ดังนัน้ หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จะเหลือเงินปนผลงวดสุดทายอีกจํานวน 0.02 บาทตอหุน (สอง
สตางค) ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนสามัญของบริษทั ฯ การจายเงินปนผลงวดสุดทายที่ไดเสนอนัน้ จะตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให
รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธปี ด สมุดทะเบียนพักการโอน
หุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม
2558 ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน เนือ่ งจากตองรอการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถือหุน
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2556 และ 2557 มีดังตอไปนี้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 (ปที่เสนอ)
31 ธันวาคม 2556
551,836,345.30 บาท
557,215,607.24 บาท
จายปนผล
จายปนผล
จํานวนหุน
จํานวนหุน
(บาท/หุน)
(บาท/หุน)

รายการ
1. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน
2.1 การจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1
เงินสดปนผล
มูลคาหุนปนผล
2.2 การจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2
2.3 การจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 3
2.4 การจายเงินปนผลประจําป
3. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ

1,400,000,000
0.02
1,400,000,000
0.12
3,080,121,158
0.02
0.16 บาทตอหุน
257,602,423.16 บาท
รอยละ 46.68
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1,155,000,000
0.140
1,400,000,000
0.115
1,400,000,000
0.072
1,400,000,000
0.104
0.431 บาทตอหุน
569,100,000 บาท
รอยละ 102.13

ทั้งนี้ เงินปนผลงวดสุดทาย จํานวน 0.02 บาทตอหุนดังกลาวขางตน มีรายละเอียดแยกออกเปน ดังนี้
หุน ละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557
ถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึง่ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 20 ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต
ภาษีจากการจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร

0.01 บาท

30.80 ลานบาท

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรั บ BOI ของ
บริษัทยอย (ไมไดรับเครดิตภาษี)
รวม

0.01 บาท

30.80 ลานบาท

0.02 บาท 61.60 ลานบาท

การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนการตรวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก ป และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

ทะเบียนเลขที่ 3930 เป นผู ลงนามรั บรองในงบการเงิน ของบริษั ทฯ/บริษั ทย อ ย
ในป 2556-2557รวม 2 ป โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี หรือ
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ทะเบียนเลขที่ 3844 ยังไมเคยลงนาม หรือ
3. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ ทะเบียนเลขที่ 4597 ยังไมเคยลงนาม
ผูส อบบัญชีของสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแหง
และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด
1. คาสอบบัญชี
3. คาบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น

ป 2558 (ปที่เสนอ)
1,160,000
1,160,000
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ป 2557
1,060,000
1,060,000

ทั้งนี้ คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจํานวน 100,000 บาท หรือคิดเปนการเพิม่ ขึ้นรอยละ 9.43 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับคาบริการอืน่ ๆ ในรอบปทีผ่ านมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทัง้ 3 ทาน มาพรอมกับหนังสือนัด
ประชุมนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรทีจ่ ะเสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุน อนุมัติแตงตัง้ ผูส อบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2558
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ สําหรับป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ บังคับบริ ษัทฯ ข อ 17. กําหนดให “ในการประชุมผูถือ หุนสามั ญประจํา ปทุกครั้ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พนจากตําแหนง อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการทีจ่ ะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”
อนึ่ง ในป 2558 นี้ เปนปที่สามภายหลังจดทะเบียนบริษัท ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้ง หมด 9 ทาน ดังนั้น จึง มี
กรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้ง
นี้ ไดแก
1. นายนวมินทร ประสพเนตร
2. นายซัง โด ลี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
(ขอมูลเบือ้ งตนของกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตามสิง่ ทีส่ ง
มาดวย 4.)
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ในป 2557 ที ่ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ กํ า หนดค า ตอบแทนตามตํ า แหน ง และค า บํ า เหน็ จ ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหนาที่และความรับผิดชอบแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง
และคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลาน
บาท ซึ่งเทากับป 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูช ว ยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอนื่ ๆ

คาตอบแทนตอเดือน(บาท)
ป 2558 (ปที่เสนอ)
ป 2557
70,000
70,000
50,000
50,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000 บาท / ครั้งทีป่ ระชุม 10,000 บาท / ครั้งทีป่ ระชุม
10,000 บาท / ครั้งทีป่ ระชุม 10,000 บาท / ครั้งทีป่ ระชุม
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมมี
ไมมี

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

พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000 บาทเปน 461,999,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมมี ติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุน จดทะเบียนทีย่ งั
ไมไดนําออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนเศษหุนคงเหลือจากการจายเงิน
ปนผลเปนหุนสามัญเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000 บาท เปนทุน
จดทะเบียนจํานวน 461,999,997.50 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 461,999,997.50 บาท (สี่รอ ยหกสิ บเอ็ดลานเกา แสนเกาหมื่นเกาพันเการอ ย
เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน
4,619,999,975 หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่น เกาพันเการอย
เจ็บสิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค)
โดยแยกออกเปน
หุน สามัญ
4,619,999,975 หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่น เกาพันเการอย
เจ็บสิบหาหุน)
หุนบุริมสิทธิ์
- หุน”
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มี
อํานาจแกไขและเพิม่ เติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ ใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
30,800,000 บาท มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบคุ คลใน
วงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมตาํ่ กวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
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ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิม่ ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได
และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดจะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให
เพิม่ ทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงือ่ นไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวน 30,800,000 บาท
การลงมติ
วาระนีต้ องผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 461,999,997.50 บาท เปน 492,799,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน30,800,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุน ละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 461,999,997.50
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,927,999,975 หุน มูลคา
หุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุน อนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 461,999,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ ใหสอดคลองกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 492,799,997.50 บาท (สี่รอ ยเกาสิบ สองลานเจ็ด แสนเกาหมื่นเก าพันเการ อย
เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน
4,927,999,975 หุน (สี่พันเการอยยี่สิบเจ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย
เจ็ดสิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
4,927,999,975 หุน (สี่พันเการอยยี่สิบเจ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย
เจ็ดสิบหาหุน)
หุนบุริมสิทธิ์
- หุน”
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ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูม ีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มี
อํานาจแกไขและเพิม่ เติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนีต้ องผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุน ซึง่ มาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจ ารณาอนุม ัติก ารจัด สรรหุน สามัญ เพิ่ม ทุน แบบมอบอํา นาจทั่ว ไป (General
308,000,000 หุน

Mandate)

จํ า นวนไมเ กิน

ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้ มอบหมายให คณะกรรมการบริษั ท และ/หรื อ บุค คลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป นผูม ีอํ านาจในการ
พิจารณาและกําหนดเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดัง กลาว รวมทั้งมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 5.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว า สมควรที ่จ ะเสนอให ที ่ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั ว่ ไป (General
Mandate) จํานวน 308,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว
วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้ พื่อเปดโอกาสใหแกผูถ ือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อืน่ ๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดไวในการประชุมครัง้ นี้
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 (วัน Record Date) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ
แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยในกรณีที่ทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตัง้ บุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
ครัง้ นี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา ตามสิ่งที่สงมาดวย 10. (ติดอากรแสตมป 20 บาท)
พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแ ทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหที่ประชุม
กอนเริ่มการประชุมในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนัน้ จะใช
หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานัน้ และเพือ่ ความสะดวก บริษทั ฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงคจะ
ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษทั ฯ ไดที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ หมวดยอยขอมูลผูถือหุน
ในสว นของการใหสิทธิผูถ ือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผูร บั มอบฉันทะทีบ่ ริษัทฯ เสนอตามสิ่งทีส่ งมาดวย 6.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายนวมินทร ประสพเนตร)

(นายซัง โด ลี)

กรรมการ

กรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2557
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดขึน้ เมื่อวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 เริ่มเวลา 9.35 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายพิชญ
โพธารามิก
2. ดร.โสรัชย
อัศวะประภา
ประสพเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ ผูช ว ยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

3. นายนวมินทร
4. นายซัง โด ลี
5. นายคมศักดิ์
6. นายศิริ
7. นางพรรณี
8. นายปรีชา

วัฒนาศรีโรจน
เหลืองสวัสดิ์
วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

ผูบริหาร
1. นายจิรประวัติ
2. นางสาวเบญจวรรณ
3. นายธีรศักดิ์
4. นางสาวปวีณา
5. นางสาวปตฤิ ดี

บุณยะเสน
รักวงษ
ธาราวร
พูนพัฒนสุข
ศิริสัมพันธ

ผูอ าํ นวยการกลุม ธุรกิจโมบาย
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษทั

ผูเขารวมประชุม
1. นางนิตยา

เกียรติเสรีกลุ

ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด

เริ่มการประชุม
นางสาวป ติ ฤ ดี ศิ ริ สั ม พั น ธ เลขานุ ก ารบริ ษั ท กล า วแนะนํ า คณะกรรมการ คณะผู บ ริ ห าร และที ่ป รึ ก ษากฎหมาย
ที่เขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

โดยสรุปใหทีป่ ระชุมทราบ กลาวคือ เมือ่ จะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ประธาน
ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม
• ถาไม มีผูถื อหุน ทานใดไมเห็ นดว ย หรื องดออกเสีย ง ใหถือ วาท านผูถือหุน เห็น ชอบ หรื อ เห็นด วยตามมติ
ที่นําเสนอ
• ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร
ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพือ่ นํามาทําการประมวลผล ดวยการ
หักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุน ที่เขารวมประชุม
และมีสิ ทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สํา หรับผูรั บมอบฉันทะตามหนัง สือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค.
ที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดนํา
คะแนนเสียงทีผ่ ูถ ือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียน
เขารวมประชุมแลว
• เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให
สอบถามขอ มู ล ใดๆ หากผู ถื อ หุน ท านใดมีข อ สงสั ย หรื อจะสอบถามข อมู ล สามารถใช ไ มโครโฟนทีต่ ั ้ง อยู 
หรือยกมือขึน้ จะมีเจาหนาที่บริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังที่นั่ง โดยใหผูถือหุน แจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ถือ
และเมือ่ ประธานไดแจงปดการรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนนทีส่ ง
หลังจากนั้นเปนโมฆะ และไมนํามานับคะแนนเสียง
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครือ่ งหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ
เป น คั ส โตเดี ย นที ่ส ามารถแบ ง แยกคะแนนเสี ย งในแต ล ะวาระออกเป น เห็ น ด ว ย ไม เ ห็ น ด ว ย หรื อ
งดออกเสียง มากนอยเพียงใด ในแตละความเห็นก็ได
4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด
นอกจากนี้ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เมื่อประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
โดยนางสาวรุงทิวา จารุรตั นาภรณ จะเปนผูร ายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาเรื ่อ งอื ่น ๆ ในระเบี ย บวาระที่ 7 ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด มาตรา 105 วรรค
สองกําหนดไววา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่ แลว ผูถ ือหุนซึ่งมีหุน นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
ของจํานวนหุนทีจ่ ําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็
ได ” ดังนั้น ถาผูถือหุน ทานใดประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุ ม จะต องมี หุน นั บรวมกั น ได ไ มน อ ยกว า 466,666,667 หุ น จึ ง จะสามารถเสนอให ที่ ประชุม พิ จารณาได
ปจจุบันบริษัทฯ มีหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดเทากับ 1,400,000,000 หุน
จากนั้นนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูร ับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 247 ราย นับจํานวนหุน ได 1,136,809,233 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,400,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 81.20 ของจํานวนหุน ทีจ่ ําหนายแลว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนที่เขาประชุมวันนี้ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให ผูถ ือหุน และผูร ับมอบฉันทะทีเ่ ขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน ทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่ง
ตัวแทนผูถือหุนที่อาสารับหนาที่ดังกลาวไดแก คุณธนกร แกวมีศรี และคุณวิมพวิภา จงเหมือนหยก ผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน
2557
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2557 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู ถือหุน พิจารณาแลวมี มติรับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผูถือ หุนประจํา ป 2557 ซึ่งประชุม เมื่อ วัน ที่
11 เมษายน 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติทีป่ ระชุมเปน
ดังนี้
มติ

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
1,136,879,033

100.0000

2. ไมเห็นดวย

-

-

3. งดออกเสียง

-

-

4. บัตรเสีย

-

-

1,136,879,033

100.0000

1. เห็นดวย

รวม 249 ราย
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายเปนหุนปนผลและเงินสด
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45 ซึง่ กําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะเสนอทีป่ ระชุม
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลระหวางกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุน ละ 0.10 บาท ให
ผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 6 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 168,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.120 บาทตอหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว
บริษัทฯ จะจายปนผลในสวนของเศษหุนเปนเงินสดใหแกผูถือหุนแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.120 บาท
2.2 จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุน ละ 0.020 บาท หรือคิดเปนเงินจํานวน 28,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
มีการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวเปนจํานวน 14 ลานบาท เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
(ทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท) ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไมจําเปนตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีขางตนรวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.140 บาท หรือคิด
เปนเงินประมาณ 196 ลานบาท ซึ่งเงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
หุน ละ
1) จายจากกําไรสะสม และกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานงวด
เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่ง เสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งเป น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจายเงินปนผล
ดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
2) จ า ยจากเงิ น ป น ผลที บ่ ริ ษั ท ฯได รั บ จากผลประกอบการของ
บริษัทยอยซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) (ไมไดรับ
เครดิตภาษี)
รวม
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จํานวนเงิน

0.032 บาท

44.81 ลานบาท

0.108 บาท
0.140 บาท

151.19 ลานบาท
196.00 ลานบาท

สิ่งที่สงมาดวย 1.
อนึ่ง บริ ษัทฯ กํา หนดรายชื่อผูถือหุนที่มี สิทธิ รับเงินป นผลระหวางกาล หรื อวัน Record Date ในวัน พฤหั สบดี ที่
21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันศุกรที่ 22 สิง หาคม 2557 และกําหนดวันจายเงินปนผล ภายในวันที่ 24
กันยายน 2557 ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในวันนี้
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผล ทางบริษทั ฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม
มีผถู อื หุน สอบถามและใหแนวทางเสนอแนะ ดังนี้
1. คุณอนุ วองสารกิจ ผูถือหุนรายยอยมาดวยตนเอง ใหขอเสนอแนะวากรณีการจายเงินปนผลเปนหุน อยากให
ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีการอนุมัติร ายการจายปนผลกอนแลว บริ ษัทฯ จึง คอยประกาศกําหนดวั น XD เพื่อจายเงิ น
ปนผลเนือ่ งจากเมื่อบริษัทฯ ประกาศจายทันทีทําใหราคาหุน dilute ลง 30% แลว แตถาวาระนี้ไมผาน ทานประธาน
มีขอคิดเห็นอยางไรในเรื่องราคาหุนที่ลดลงมาแลว
คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี ไดชี้แจงวา โดยปกติท่ีบริษัทฯ ประกาศขึน้ XD ราคา
หุน จะ dilute ลง อยางไรก็ตาม ในสวนของหุน ปนผลนี้ ผูถ ือหุน เดิมจะไดรับหุน ประมาณสิน้ เดือนกันยายนนี้ และกลาว
ยืนยันกับผูถือหุนวาการกําหนดวันดังกลาวบริษัทฯ ไดปฏิบัติไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ ทุกประการ
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ไดกลาวเสริมวา บริษัทฯ ทําตามกฎระเบียบและกติกาของตลาดหลักทรัพยฯ
ทุกประการ และความตั้งใจของบริษัทฯ คือการจายปนผลเปนหุน เพื่อใหผูถือหุนไมตองนําเงินมาจายเงินเพิ่มทุน
ซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งทีท่ ําใหทุกคนไมตองเดือนรอน และบริษัทฯ มีแผนที่จะยายจาก mai ไป SET ภายในสิ้นปนี้ หรือ
ตนปหนา ซึ่งจะตองมีเงินทุนเกินกวา 300 ลานบาท
2. คุณสุวัฒน กระเษียรอภิบาล ผูถือหุนรายยอยมาดวยตนเอง สอบถามและใหความเห็นวา จากที่เห็นหุน อื่นใน mai
ยายไป SET ราคาหุนมักจะยิ่งลดลง บริษทั ฯ มีเหตุผลอะไรจึงอยากจะยายจาก mai ไป SET
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบวาขอดีของการอยูใน SET คือเมือ่ ขนาดของทุนใหญขน้ึ การลงทุนจาก
ตางประเทศ หรือแหลงตางๆ จะมีมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินตางๆ จะจํากัดการลงทุนในตลาด mai เพราะมีขนาด
เล็กเกินไป อีกทัง้ บริษัทฯ ปรับทิศทางของการดําเนินธุรกิจ โดยมุงเนนไปที่ธุรกิจทีวี ดิจิตอล ซึ่งตองใชเงินทุนมากขึน้
การไปอยูที่ SET จะทําใหมกี ารลงทุนจากสถาบันในไทยและตางประเทศเพิ่มขึน้ สุดทาย ราคาหุนจะเพิ่มขึน้ หรือลดลง
ขึน้ อยูก บั ผลประกอบการของบริษทั ฯ มากกวา ซึ่งบริษัทฯ ก็จะทําใหดีที่สุด
3. คุณพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน รายยอยมาดวยตนเอง
หรือไมอยางไร
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สอบถามวา บริษัทฯ มีแผนที่จะเขา SET100 SET50

สิ่งที่สงมาดวย 1.
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวตอบวา การที่บริษัทฯ จะเขาไปอยูในกลุม SET100 SET50 ไดหรือไม
นั้น ขึ้นอยูกับผลประกอบการและปจจัยอื่น ๆ อีกหลายอยาง ซึง่ ในขณะนีจ้ ะเพียงยายจาก mai ไปที่ SET กอน และ
แนนอนวาบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเขาไปอยูใน Top100 ใหเร็วที่สุด
4. นายอนุ วองสารกิจ ผูถ อื หุน รายยอยมาดวยตนเองสอบถามวา การจายเงินปนผลครั้งนี้จายจากอะไร เงินกําไรสะสม
กําไรสุทธิ ขอทราบเปนความรู
คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี กลาวตอบวา บริษัทฯ จายปนผลระหวางกาลจากกําไร
สุทธิระหวางกาลและกําไรสะสม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายเปนหุนปนผลและเงินสดดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถ ือหุน ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ มติที่ประชุมเปน
ดังนี้
มติ

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
1,137,797,469

99.9995

2. ไมเห็นดวย

5,764

0.0005

3. งดออกเสียง

-

-

4. บัตรเสีย

-

-

1,137,803,233

-

1. เห็นดวย

รวม 258 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 หรือเรียกวา MONO–W1 จํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หนวย (หนึง่ พันหารอยสี่สิบลานหนวย)
โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน หรือ Rights Offering โดยไมคดิ มูลคา ในอัตรา 14 หุน
สามัญเดิม ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 15 หนวย คิดเปนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนรวมไมเกิน
1,540,000,000 หนวย (หนึ่งพันหารอยสี่สิบลานหนวย) ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตามอัตราสวนให
ปดขึ้นเปน 1 หนวย โดยไมคดิ มูลคา ทั้งนีใ้ บสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน
ทีร่ าคา 2.50 บาท (สองบาทหาสิบสตางค) ตอหุน และมีอายุ 5 ป นับแตวนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ วัน Record Date
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กลาว จะมอบอํานาจใหนายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายซัง โด ลี
นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการของบริษทั ฯ อยางนอยสองในสีท่ า นนี้ และ/หรือบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจาก
กรรมการของบริษทั ฯ อยางนอยสองในสีท่ า นนี้ มีอาํ นาจในการกําหนดรายละเอียดและเงือ่ นไขอืน่ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและ/หรือเกีย่ วกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายไดทุกประการ ซึง่ รวมถึงแตไม
จํากัดเพียงการติดตอ จัดทํา หรือ สงมอบเอกสารตาง ๆ ทีจ่ าํ เปนหรือเกีย่ วของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายในครัง้ นี้
ผูถือหุนมีคําถามดังนี้
1.นายอนุ วองสารกิจ ผูถ อื หุน รายยอยมาดวยตนเอง สอบถามวา อยากทราบวา MONO-W1 จะเขาบัญชีซื้อขายหุน
พรอมกับหุนปนผลใชหรือไม และเครดิตภาษีเทาไหร
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวตอบวา การจายหุน ปนผลจะจายในวันที่ 24 กันยายน 2557 แตหุนจะเขา
บัญชีซื้อขายหุนของผูถือหุนแตละรายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
สําหรับเงินปนผลที่จายในคราวนีจ้ ายจากกําไร 2 สวน โดยเปนเงินปนผลที่มาจากกําไรที่บริษัทเสียภาษีสามารถเครดิตภาษี
ได 20% และมีอีกสวนที่มาจากเงินกําไรของบริษัทยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึง่ ในสวนนี้จะไมไดรับเครดิตภาษี
สวนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯนัน้ บริษัทฯ จะออกภายในสามเดือนนับจากวันที่ทปี่ ระชุมผูถ ือหุนมีมติอนุมัติ โดย
บริษัทฯ จะดําเนินการใหเร็วทีส่ ดุ โดยวางแผนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯไวชวงตนพฤศจิกายน 2557 นี้ แตยงั ระบุวนั ที่
แนนอนไมได และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมมีเครดิตภาษี
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซือ้ หุน สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และการ
มอบอํานาจดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถ ือหุน ทีม่ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดคะแนนเสียง
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติ

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
1,137,730,635

99.9995

2. ไมเห็นดวย

5,200

0.0005

3. งดออกเสียง

0

-

67,400

-

1,137,803,235

-

1. เห็นดวย

4. บัตรเสีย
รวม 259 ราย
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สบิ ลาน
บาท) เปน 462,000,000 บาท (สี่รอยหกสิบสองลานบาท)
เลขานุ ก ารบริ ษั ทฯ แจ ง วา ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได มีม ติ อ นุมั ติ ก ารเพิม่ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก
140,000,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาท) เปน 462,000,000 บาท (สี่รอยหกสิบสองลานบาท) โดยการออกหุน
สามัญใหมจาํ นวนไมเกิน 3,220,000,000 หุน (สามพันสองรอยยี่สิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค) เพื่อรองรับการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนหุนสามัญและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษทั ฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุน ดังนี้
1. เพื่อจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมเพื่อเปนผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุน
2. เพื่อเพิม่ ทุนจดทะเบียนชําระแลวใหมากกวา 300 ลานบาท ครบตามขอกําหนดในการยายการจด
ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ จาก mai เปน SET
3. เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
4. เพื ่อ ร ะ ดมทุ นใ ช ใน การ ข ยา ยธุ ร กิ จ ใ นอน าคต ของ บริ ษั ท กา ร จั ด ห าแล ะผลิ ตร า ยกา ร
ทีวี และเปนเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับขอมูลปรากฏอยูในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4
รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมี

ไมมผี ถู ือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึง่ รอยสี่สิบลานบาท) เปน
462,000,000 บาท (สีร่ อ ยหกสิบสองลานบาท) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

1,138,455,071

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9995

2. ไมเห็นดวย

5,664

0.0005

3. งดออกเสียง

0

-

4. บัตรเสีย

0

-

1,138,460,735

100.0000

มติ

จํานวนเสียง

1. เห็นดวย

ราย 260 ราย
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวา ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

462,000,000 บาท
4,620,000,000 หุน
0.10 บาท

(สีร่ อ ยหกสิบสองลานบาท)
(สี่พันหกรอยยี่สิบลานหุน)
(สิบสตางค)

4,620,000,000 หุน
หุน ”

(สี่พันหกรอยยี่สิบลานหุน)
(ไมมี)

สําหรับรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมหนา 4
การแกไขขอมูลทางทะเบียนจะมอบอํานาจให นายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายซัง โด ลี นายนวมินทร
ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่ทานนี้ และ/หรือบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ
อยางนอยสองในสี่ทานนี้ มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนัง สือบริคณหสนธิและรายการตางๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งใหมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําหรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสัง่ ของ
นายทะเบียน
สําหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ ใหสอดคลองกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ ใหสอดคลองกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ ผูถ ือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
มติ

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
1,138,850,071

99.9995

2. ไมเห็นดวย

5,664

0.0005

3. งดออกเสียง

-

0.0000

4. บัตรเสีย

-

0.0000

1,138,855,735

100.0000

1. เห็นดวย

รวม 265 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และตามมติท่ี
ประชุมผูถือหุนในวาระที่ 4 เรือ่ งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 322,000,000 บาท (สามรอยยี่สิบสองลานบาท) เพื่อ
รองรับการจายหุนปนผลตามมติการจายปนผลเปนหุนสามัญ ในวาระที่ 2 และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 บริษัทฯ จะตองออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220,000,000 หุน (สามพันสอง
รอยยี่สิบลานหุน) มูลคาที่ตราไว หุน ละ 0.10 บาท (สิบสตางค) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน (หนึง่ พันหกรอยแปดสิบลานหุน)เพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล
2. จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หุน (หนึง่ พันหารอยสี่สิบลานหุน) เพือ่ รองรับการใชสทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
สําหรับรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 2 หนา 21 และสิ่งที่สงมาดวย 3 หนา 29 ของหนังสือเชิญประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติทปี่ ระชุมเปนดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติ

รอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
1,138,850,071

99.9995

2. ไมเห็นดวย

5,664

0.0005

3. งดออกเสียง

-

-

4. บัตรเสีย

-

-

1,138,855,735

-

1. เห็นดวย

รวม 265 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน ทีเ่ ขารวมประชุมไดเสนอวาระอืน่ ๆ ปรากฎวาไมมีผูถ ือหุน เสนอเรือ่ งใดให ที่ประชุม
พิจารณา
ไมมีผูใดเสนอเรื่องใหพิจารณา จึงปดประชุม
ปดประชุมเวลา 10.32 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายพิชญ โพธารามิก)

ลงชื่อ

ผูจ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ)
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สิ่งที่สงมาดวย 3.
ประวัติผูสอบบัญชี

ชื่อ: นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
อายุ: 50 ป
สัญชาติ: ไทย
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูส อบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน
ผูค วบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึง่ ครอบคลุมกิจการหลายประเภททัง้ ที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศทีม่ ีสาขาอยูท ั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี

ชื่อ: นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
อายุ: 52 ป
สัญชาติ: ไทย
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูส อบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน
ผูค วบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึง่ ครอบคลุมกิจการหลายประเภททัง้ ที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศทีม่ ีสาขาอยูท ั่วโลก มีความเชีย่ วชาญอยางยิง่ ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจบริการ
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไมมี
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สิ่งที่สงมาดวย 3.
ประวัติผูสอบบัญชี

ชื่อ: นางสาววราพร ปุณโณปกรณ
อายุ: 44 ป
สัญชาติ: ไทย
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูส อบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 22 ป โดยเปน
ผูควบคุมงาน สอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึง่ ครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการเงิน กอสราง
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย คุณวราพรเปนสมาชิกของ Accounting Subject Matter Group (ASG) ของสํานักงาน อีวาย
ทัว่ โลก
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไมมี
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ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในป 2558 ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว และตามขอบังคับบริษัท ขอ 17.
กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทีส่ ุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ทีอ่ ยูใ นตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” ดังนัน้ กรรมการทีต่ องออกตามวาระในป 2558 ซึ่งเปนปที่
สามหลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ
2. นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน ทีอ่ อกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
(1)
ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถ ือหุน รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูทีเ่ กีย่ วของของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดวย
(2)
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานทีป่ รึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถ ือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยืน่ คําขออนุญาต
ตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทีก่ รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือทีป่ รึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3)
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูม ีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
(4)
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของผูท ม่ี คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ทีต่ องชําระตออีกฝายหนึ่ง ตัง้ แตรอยละสามของสินทรัพยทีม่ ีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนีด้ ังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
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กั น โดยอนุ โ ลม แต ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ้ดั ง กล า ว ให นั บ รวมภาระหนี ้ที ่เ กิ ด ขึ น้ ในระหว า งหนึ ่ง ป ก อ นวั น ที ่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5)
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถ ือหุน ที่มีนัย ผูม ีอํานาจควบคุม หรือหุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(6)
ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอ นวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(7)
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8)
ไมป ระกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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3.ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอชือ่ กลับเขาดํารงตําแหนงใหม

1) นายนวมินทร ประสพเนตร
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแตงตัง้ : กรรมการ
อายุ

: 43 ป

การศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
Bentley College, Massachusetts, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 21/2552
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 104/2551

ประวัตกิ ารทํางาน

: 2555 – ปจจุบัน ผูชวยประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่การตลาด
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2549 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจ ดั การ
บริษทั ยอยของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2558)

: 22,900,000 หุน คิดเปน 0.74% ของหุน ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

: จํานวน 3 บริษัท
1. บริษัท เฮอรเบิล คิง เทรดดิง้ จํากัด
2. บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด
3. บริษัท นาเวสโก จํากัด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: ไมมี

วันทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการครัง้ แรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปทด่ี าํ รงตําแหนงกรรมการ

: 3 ป

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรอบป 2557 : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิน้ 6 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบป 2557 : 14 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิน้ 15 ครั้ง
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2) นายซัง โด ลี
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแตงตัง้ : กรรมการ
อายุ

: 40 ป

การศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมอุตสาหการ
Yonsei University, Seoul, Korea

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 103/2551

ประวัตกิ ารทํางาน

: 2555 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2549 - ปจจุบนั

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2558)

กรรมการ และและกรรมการผูจ ดั การ
บริษทั ยอยของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

: 19,200,000 หุน คิดเปน 0.62% ของหุน ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

: ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: ไมมี

วันทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการครัง้ แรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปทด่ี าํ รงตําแหนงกรรมการ

: 3 ป

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรอบป 2557 : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิน้ 6 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบป 2557 : 15 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิน้ 15 ครั้ง
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3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแตงตัง้ : กรรมการ
อายุ

: 47 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 105/2551

ประวัตกิ ารทํางาน

: 2555 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2548 - 2551

การถือหุนในบริษัท (ณ มีนาคม 2558)

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด

: 11,385,000 หุน คิดเปน 0.37% ของหุน ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

: ไมมี

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: ไมมี

วันทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการครัง้ แรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปทด่ี าํ รงตําแหนงกรรมการ

: 3 ป

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในรอบป 2557 : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิน้ 6 ครั้ง
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบป 2557 : 15 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิน้ 15 ครั้ง
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้ง ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 462,000,000.00 บาท เปน 461,999,997.50
บาท โดยวิธกี ารตัดหุน สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามมติทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2557
จํานวน 25 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

308,000,000

0.10

30,800,000

-

-

-

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4
3. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
3.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ (ระบุ)
เพือ่ รองรับการ
แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ
ตราสาร(ระบุ)

จํานวนหุน
-

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
-
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ราคาขาย
(บาทตอหุน)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
-

หมายเหตุ
-

สิ่งที่สงมาดวย 5.
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุน เดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน หรือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนดวย
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิติบุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผูถ ือ
หุนรายใหญ กรรมการและเจาหนาที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนของตราสารตางๆ เชน หุนกูแปลง
สภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซือ้ หุน ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียดของตรา
สารดังกลาว โดยกลาวถึงลักษณะของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเงื่อนไข และสาระสําคัญของตราสารดังกลาวดวย (ถามี)
3.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
-

ไมมี -

3.2 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ประเภท
จํานวนหุน
หลักทรัพย
ผูถือหุนเดิม
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
เพือ่ รองรับการแปลงสภาพ/
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
ประชาชน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
308,000,000
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
1/

-

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
-

หมายเหตุ

10

โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง

-

-

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
- จะต องไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
- จะตองไมเปนการเสนอขายหุน ในราคาต่าํ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และ
- จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายใน
วันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน
ในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจ
ของบริษทั ฯ มอบหมาย มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1)
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคา
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หุน เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลง
นามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตตางๆ คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานที่จําเปนเกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน และการนําหุน สามัญเพิม่ ทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ รวมถึงการติดตอ การ
ยืน่ คําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาว และการดําเนินการ ติดตอ และ/หรือการกระทําอื่นใดตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยราชการหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการออกและเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯดังกลาว
4. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ออดิทอเรียม
ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และใหรวบรวม
รายชื่ อ ตาม ม.225
ของ พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย ฯ โดยวิ ธี ป ด สมุ ด ทะเบี ย นในวั น ที ่ 13 มี น าคม 2558
(วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน)
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
5.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
5.2 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
5.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate)
6. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
- ไมมี –
7. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี –
8. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี –
9. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณกรรมการบริษัทฯ
มีมติใหเพิ่มทุน

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุน เพิ่มทุน
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record
Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
วันแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ตอตลาด
หลักทรัพยฯ

วัน เดือน ป
25 กุมภาพันธ 2558
25 กุมภาพันธ 2558
12 มีนาคม 2558
13 มีนาคม 2558
23 เมษายน 2558
23 เมษายน 2558

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ตองและครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมอี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นาย ซัง โด ลี )
ตําแหนง

กรรมการ

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

กรรมการ
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทีเ่ ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถที่จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปนี้ เขารวมประชุม
แทน
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหนง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ

:

63 ป

ที่อยู

:

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

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมม-ี

2. นายปรีชา ลีละศิธร
ตําแหนง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ

:

52 ป

ที่อยู

:

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

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมม-ี

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ตําแหนง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ

:

50 ป

ที่อยู

:

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

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมม-ี
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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถ ือหุน ของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเชื่อมัน่ ใหเกิดแกผูถ ือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุน ของบริษัท
จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถ ือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน
ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจ่ ะผอนผันการยืน่ แสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถ ือหุน หรือ
ผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
(ก) บั ต รประจํ า ตั ว ของผู ถื อ หุ น (บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รข า ราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีม อบฉันทะ สําเนาบัตรประจํา ตัวของผูมอบฉั นทะ และบัตรประจํา ตัวหรือ หนังสือ เดินทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูร บั มอบฉันทะ
1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ หนั ง สื อ เดิ น ทางของผู ม อบฉั น ทะ และบั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูร บั มอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูร บั มอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูร บั มอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารทีจ่ ัดทําขึน้ ในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก
- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน
- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป น แบบที่ ใ ช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั ้ง ให คั ส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
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2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ก็ได สําหรับผูถือหุน
นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787
หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถาผูถ ือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถ ือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึง่ ตามความ
ประสงค ของผู ถือ หุน เป นผู รับ มอบฉั นทะ หรื อเลือ กมอบฉัน ทะให กรรมการอิ สระของบริ ษัท ฯ เป นผูออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูร ับมอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูร บั มอบฉันทะรายอืน่ ก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
ประชุมไดเพียงรายเดียว
รายชือ่ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีผ่ ถู อื หุน อาจเลือกมอบฉันทะ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 63 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 52 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 50 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
ที่อยูติดตอ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ
ผูถ ือหุน ทีป่ ระสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูร ับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ดจัดทําขึ้นโดย
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑทีก่ ลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอม
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูม อบ
ฉันทะ เพื่อประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุน ที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน
3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตัง้ แต
เวลา 07.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เปนตนไป
U
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เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาทีจ่ ะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ
1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จะไดรบั บัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผูร บั มอบฉันทะ
2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูร ับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด
สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีทผ่ี ถู อื หุน ไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
แลว ผูรบั มอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนือ่ งจากเจาหนาทีบ่ ริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน
ผูเขาประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอื่น (สําหรับผูรับมอบ ฉันทะที่ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ
ผูม อบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดท่ีเจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในทีป่ ระชุม วามีผูถ ือหุน ทานใดไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับ
บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงทีไ่ มเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถ ือหุนตามจํานวนหุนที่
ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุน ที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได
3. การออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใหประธานทีป่ ระชุมเปนผูอ อกเสียง
ชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุน สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
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กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปทีส่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณ สมบั ติ หรือ มีลั กษณะต องหามตามกฎหมายว าด วยบริษั ทมหาชนจํ ากัด และกฎหมายวา ดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 20. ทีป่ ระชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวา
ที่ประชุมผูถือหุน จะมีมติเปลีย่ นแปลงเปนอยางอืน่ ก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลีย้ งและ
สวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษทั
ขอความในวรรคหนึง่ จะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถ ือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ อื หุน คราวอืน่ นอกจากวรรคหนึง่ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถ ือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ ในหา (1/5) ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใด
ก็ ไ ด แต ต อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที ่ข อให เ รี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ย ในกรณี เ ช น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน
ดังกลาว
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอตอทีป่ ระชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทัง้ นี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเป นที่ป ระชุมจะอยูใ นจังหวัดอัน เปนที่ตั้งสํา นักงานใหญ ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถ ือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายีส่ ิบหา
(25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถ ือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนีใ้ หสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ ือหุน ไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน
ในที่ประชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเ ศษในเรื อ่ งใด ผู ถ ื อ หุ น คนนั น้ ไม มีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื อ่ งนัน้ นอกจากการออกเสี ย งเลื อ กตั ง้
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถ ือหุน ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต อ ไปนี ้ ให ถื อ คะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี ่ (3/4) ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการใหเชากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางสวนทีส่ ําคัญ
การมอบหมายใหบคุ คลอืน่ ใดเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษทั
(ช) การออกหุน กูข องบริษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อืน่
ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ในรอบปทผ่ี า นมา
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหมแทนกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวาระ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
กิจการอืน่ ๆ
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2558
ผูถือหุน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
07.00 นาฬิกา
ผูรับมอบฉันทะ

มาดวยตนเอง

โตะลงทะเบียน

โตะลงทะเบียน

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัวและแบบฟอรม
ลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เขาหองประชุม

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

ประธานเปดประชุม
เวลา 09.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย
กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสียง

**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

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

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

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

(3)






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

พ.ศ.
Year

หุน
shares
หุน
shares
หุน
shares

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

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

อายุ
Age

อายุ
Age

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

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

กรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถอื หุน
Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.
(3) ชื่อ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
อายุ
63
ป
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
Age
63
years
ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Position Independent Director and Chairperson of Audit Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

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

สิ่งที่สงมาดวย 10. (Enclosure 10.)
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(4)



(5)

ชื่อ นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ
52
ป
Name Mr. Preecha Leelasithorn
Age
52
years
ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Position
Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
อายุ
50
ป
Name Mr. Kriengsak Thiennukul
Age
50
years
ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Position
Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

คนหนึ่งคนใดเปนผูแ ทนของขาพเจาเพือ่ เขาประชุม 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557
Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ Annual Report on the Company’s operating result during the year 2014
ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ
This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required.
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557
Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2014.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2557
Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2014.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั แิ ตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558
Agenda No. 1 To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2015.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : การเลือกตั้งกรรมการทัง้ ชุด
The election of the complete set of the Board of Directors
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. 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 วัฒนาศรีโรจน / Mr. Komsak Wattanasriroj
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558
Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2015
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 9
Agenda No. 9

พิจารณาอนุมตั ิการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 11
พิจารณาอนุมตั ิใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 12
พิจารณาอนุมตั ิการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพือ่ ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 13
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 14
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda No. 14 To consider other issues (if any).
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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(5)

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

(6)

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

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

ลงชื่อ/Signed

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
(

ลงชื่อ/Signed

(

)

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may
specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The continued list of proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
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.
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
(ก)
ให
ผ
ู

ร
ั
บ
มอบฉั
นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่
Agenda No.

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

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

