
 

 

 

 

 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา 

 

 

 

 

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา 
ณ ออดทิอเรียม  ชั้น 3  อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล 

เลขท่ี 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด 
  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด 
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
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    วันท่ี 23 มีนาคม 2559 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 
 2. CD-ROM รายงานประจําป 2558 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป 

    สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  3. งบการเงิน การวเิคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จากรายงานประจําป 2558 อยางยอ 
  4. ประวัติผูสอบบัญชี 
  5. ขอมูลเบ้ืองตนและประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
  6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
  7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด 
  8. สารสนเทศการเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย 
  9. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
       10. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
       11. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
     12. ขาวประชาสัมพันธ “งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559” 
     13. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
     14. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งติดบารโคคของผูถือหุน 

    (โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน) 
     15. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
  
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี          
4 มีนาคม 2559  ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา           
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด      
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี         

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึง่ประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงาน        

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

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเหน็สมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 การลงมต ิ    
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2      รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2558  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2. 

และสิ่งท่ีสงมาดวย 3.  ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผล         
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 

 การลงมติ 
 ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจําป 2558 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  การลงมต ิ

  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน       
ปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ใน     แตละป   ท้ังนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และงดจายเงิน    
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพ่ือสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.ในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 139,643,862.78 บาท  ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไร 
ดังกลาวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับป ซึ ่งคํานวณไดเปนเงิน
จํานวน  6,982,193.14 บาท 
 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุน
จดทะเบียน  บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินสํารองตาม
กฎหมายทั้งสิ้น  7,688,182.48 บาท  ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมท้ังสิ้นจํานวน 
49,279,999.75 บาท คิดเปนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

2. งดจายเงินปนผลประจําป 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวในอัตรา
ไมนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ และเพ่ือสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป 

 
  สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

รายการ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

31 ธันวาคม 2558 (เสนองด) 31 ธันวาคม 2557  
1. กําไรสุทธิ (บาท) 139,643,862.78 บาท 551,836,345.30 บาท 
2. กําไรสะสม (บาท) 405,436,778.87 บาท 335,083,121.68 บาท 
3. กําไรตอหุน (บาท) 0.045 บาท 0.179 บาท 

4. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน จํานวนหุน จายปนผล 
(บาท/หุน) 

จํานวนหุน จายปนผล 
(บาท/หุน) 

  4.1 การจายเงนิปนผลระหวางกาล      
         เงนิสดปนผล    - - 1,400,000,000 0.02
         มูลคาหุนปนผล  - - 1,400,000,000 0.12 
   4.2 การจายเงนิปนผลประจาํป - - 3,080,121,158 0.02
5. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท) - 0.16 บาทตอหุน 
6. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) - 257,602,423.16 บาท 
7. อัตราเงินปนผลจายตอกาํไรสุทธ ิ - รอยละ 46.68

 

การลงมติ 

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559  

 1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ทะเบียนเลขท่ี 3930 เปนผูลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทยอย 
 ในป 2556-2558 รวม 3 ปโดยปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี 

หรือ 
 2. นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล  ทะเบียนเลขท่ี 3844  ยังไมเคยลงนาม หรือ 
 3. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล  ทะเบียนเลขท่ี 5874  ยังไมเคยลงนาม 
 
 ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
  
 ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 

 พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด ป 2559 (ปที่เสนอ) ป 2558 
1. คาสอบบัญชี 1,200,000 1,160,000 
2. คาบริการอ่ืน - - 
รวมทั้งส้ิน 1,200,000 1,160,000 

   

 ท้ังนี้ คาสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 40,000 บาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.45 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน 
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น   สําหรับคาบริการอ่ืนๆ ในรอบปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอ่ืนจาก
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี  ท่ีผูสอบ    
บัญชีสังกัด  เพ่ือประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน มาพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4.   

 ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2559 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ สําหรับป 2559   

 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดให  “ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง            
ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง          
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง ”  

 

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

   1. นายพิชญ โพธารามิก 

   2. นายปรีชา  ลีละศิธร 

   3. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควร

เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 (ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตาม       
สิ่งท่ีสงมาดวย 5.) 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ในป 2558 ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบแลว  เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตาม
ตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559  เปนจํานวนเงิน      
ไมเกิน 7 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตําแหนง 
คาตอบแทนตอเดือน(บาท) 

ป 2559 (ปที่เสนอ) ป 2558 
ประธานกรรมการ 70,000 70,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 50,000 
ผูชวยประธานกรรมการ 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
กรรมการอิสระ 20,000 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม
คาบําเหน็จของกรรมการ ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท 
สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมมี ไมมี 

 

 คณะกรรมการเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามรายละเอียดขางตน  สําหรับขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ  สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานประจําป หัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เปน  466,999,997.50 บาท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,800,000 บาท จากทุน    

จดทะเบียนเดิมจํานวน 492,799,997.50 บาท   เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท  โดยการตัด
หุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปน
หุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ท่ีอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ในการประชุมสามัญประจําป 2558 และจะส้ินสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2559 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เปน    
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ       

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

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

 ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา     กระทรวงพาณิชย  
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4    เพ่ือใหสอดคลอง

กับการลดทุนจดทะเบียน 
 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 466,999,997.50 บาทเปน 498,499,997.50 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 31,500,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท  
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุน
ท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน และแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก 466,999,997.50 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท  โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม  สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงาน
การเพ่ิมทุน (F53-4)  สิ่งท่ีสงมาดวย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด    

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 498,499,997.50 บาท (สี่รอยเกาสิบแปดลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพัน 
     เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสบิสตางค) 

 แบงออกเปน  4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา 
     พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 
  มูลคาหุนละ               0.10   บาท (สิบสตางค)     
 โดยแยกออกเปน     
  หุนสามัญ   4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา 
     พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 
  หุนบุริมสิทธ์ิ                    - หุน” 
 

 ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย       
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 การลงมต ิ

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ   
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท  
 ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใช

ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม 2559) เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนใน
การเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง) ซึ่งมีมูลคา 
103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร 
จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระ
คาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง
ดังกลาว     แกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 
2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้นไมเกิน 101,500,000  บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)  หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง  ท้ังนี้ การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวิสูตร  
พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาว  ถือเปน
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การออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขาทํารายการ
ซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตรดังกลาวตอเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือนําหุน
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตร 

 
  การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี 

ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด 
เทากับรอยละ 1.92 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองจัดทํารายงานและเปดเผย
รายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  ทันที  โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว 

 
  อนึ่ง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจาก

นายวิสูตร พูลวรลักษณ   ดังกลาว  ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ดังนั้น 
จึงไมถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551  เร่ืองหลักเกณฑในการ
เขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันท่ี       
19 พฤศจิกายน 2546 

 
  ใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  

พูลวรลักษณ  เพ่ือใหไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  
พูลวรลักษณ  และเขาทําสัญญาอ่ืนๆ และเอกสารท่ีเก่ียวของ   

  
  มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย 

มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการซื้อ
ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  การลงนามใน
สัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง 
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   ซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงานราชการ หรือ
องคกรกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจน
ดําเนินการตางๆ ตามจําเปนและสมควรอันเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวขางตน เพ่ือใหการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม  สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4)  สิ่งท่ีสงมาดวย 7.    สารสนเทศ
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด   สิ่งท่ีสงมาดวย 8. สารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน 
มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม 
2559) เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร 
จํานวน 29 เร่ือง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ตามรายละเอียดขางตน 

 การลงมติ 

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 265,000,000 
หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระแลว เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

  ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6. 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นว าสมควรท่ีจะเสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุนอนุ มัติการจัดสรรหุนสามัญเ พ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป             

(General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน 

  การลงมต ิ

  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

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

วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปดโอกาสใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง

อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้ 
 
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (วัน Record Date) ใน       

วันจันทรท่ี 21 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2559 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ

แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยในกรณีท่ีทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
คร้ังนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 15. (ติดอากรแสตมป 20 บาท) 
พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหท่ีประชุม
กอนเร่ิมการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใช
หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และเพ่ือความสะดวก  บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงค     
จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ  ไดท่ี www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ  หมวดยอยขอมูลผูถือหุน  
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ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ตอไปน้ี เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได 

 
 1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาคาตอบแทน 
3.  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
    คาตอบแทน 
 
(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ เสนอตามสิ่งท่ีสงมาดวย 9.) 
 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 

 

 

 
 

(นายนวมินทร ประสพเนตร) (นายซัง โด ลี) 

กรรมการ กรรมการ 

 


