หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

วันที่ 23 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
2. CD-ROM รายงานประจําป 2558 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จากรายงานประจําป 2558 อยางยอ
4. ประวัติผูสอบบัญชี
5. ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
8. สารสนเทศการเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
9. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
10. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
11. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
12. ขาวประชาสัมพันธ “งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559”
13. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
14. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งติดบารโคคของผูถือหุน
(โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
15. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2559 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงาน
การประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2.
และสิ่งที่สงมาดวย 3. ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว า สมควรที่ จ ะเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ รั บ ทราบรายงานประจํ า ป ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558
การลงมติ
ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ
รายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ใน แตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และงดจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
มีรายละเอียดดังนี้
1.ในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 139,643,862.78 บาท ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไร
ดัง กลา วเปน ทุน สํา รองตามกฎหมายจํา นวนรอ ยละ 5 ของกํา ไรสุท ธิสํา หรับ ป ซึ่ง คํา นวณไดเ ปน เงิน
จํานวน 6,982,193.14 บาท
อยางไรก็ตาม เพื่อใหทุน สํา รองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํา นวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุน
จดทะเบีย น บริษัท ฯ จึง จัด สรรเงิน กํา ไรสุท ธิเ ปน ทุน สํา รองตามกฎหมายเปน จํา นวนเงิน สํา รองตาม
กฎหมายทั้ง สิ้น 7,688,182.48 บาท ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจํานวน
49,279,999.75 บาท คิดเปนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
2. งดจายเงินปน ผลประจําป 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงิน ปนผลที่กําหนดไวในอัตรา
ไมนอ ยกวา รอ ยละ 50 เนื่อ งจากบริษัท ฯ ตอ งสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ และเพื่อสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2558 และ 2557 มีดังตอไปนี้
รายการ
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสะสม (บาท)
3. กําไรตอหุน (บาท)
4. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน
4.1 การจายเงินปนผลระหวางกาล
เงินสดปนผล
มูลคาหุน ปนผล
4.2 การจายเงินปนผลประจําป
5. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท)
6. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
7. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
31 ธันวาคม 2558 (เสนองด)
31 ธันวาคม 2557
139,643,862.78 บาท
551,836,345.30 บาท
405,436,778.87 บาท
335,083,121.68 บาท
0.045 บาท
0.179 บาท
จายปนผล
จายปนผล
จํานวนหุน
จํานวนหุน
(บาท/หุน)
(บาท/หุน)
-

-

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

การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 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 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ทะเบียนเลขที่ 3930 เปนผูลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทยอย
ในป 2556-2558 รวม 3 ปโดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี
หรือ
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ทะเบียนเลขที่ 3844 ยังไมเคยลงนาม หรือ
3. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ทะเบียนเลขที่ 5874 ยังไมเคยลงนาม
ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษทั ฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด
1. คาสอบบัญชี
2. คาบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น

ป 2559 (ปที่เสนอ)
1,200,000
1,200,000

ป 2558
1,160,000
1,160,000

ทั้งนี้ คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจํานวน 40,000 บาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.45 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับคาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน มาพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2559
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดให “ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง ”
ปจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ ไดแก
1. นายพิชญ

โพธารามิก

2. นายปรีชา

ลีละศิธร

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
(ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5.)
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ในป 2558 ที่ 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 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ภาระหนาที่และความรับผิด ชอบแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตาม
ตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559 เปนจํานวนเงิน
ไมเกิน 7 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนตอเดือน(บาท)
ป 2559 (ปที่เสนอ)
ป 2558
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 / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมมี
ไมมี

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

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เปน 466,999,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,800,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท โดยการตัด
หุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปน
หุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติใหออกและเสนอขาย
ในการประชุมสามัญประจําป 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2559
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

466,999,997.50 บาท

(สี่รอยหกสิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเกา
รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
4,669,999,975 หุน (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)

4,669,999,975 หุน

(สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)

- หุน ”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
กระทรวงพาณิชย
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 466,999,997.50 บาทเปน 498,499,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 31,500,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน และแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 466,999,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่สงมาดวย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

498,499,997.50

บาท (สี่รอยเกาสิบแปดลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพัน
เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใช
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม 2559) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนใน
เรื่ อง) ซึ่ง มี มูล ค า
การเขาซื้อสิ นทรั พย (ลิ ข สิ ทธิ์ภาพยนตรจํา นวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํา นวน 29
103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระ
คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง
ดังกลาว แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ
2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ ลิขสิทธิ์
ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ทั้งนี้ การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนายวิสูตร
พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาว ถือเปน
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การออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขาทํารายการ
ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตรดังกลาวตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนําหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร
การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เทากับรอยละ 1.92 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผย
รายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามที่
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว
อนึ่ง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ดังกลาว ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น
จึงไมถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการ
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2546
ใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ เพื่อใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ และเขาทําสัญญาอื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ
มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย
มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนในการซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ การลงนามใน
สัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงานราชการ หรือ
องค ก รกํ า กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ตลอดจน
ดําเนินการตางๆ ตามจําเปนและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อใหการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง
โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่สงมาดวย 7. สารสนเทศ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด สิ่งที่สงมาดวย 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 – 3 มีนาคม
2559) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 265,000,000
หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 6.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว า สมควรที่ จ ะเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป
(General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว
วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (วัน Record Date) ใน
วันจันทรที่ 21 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ
แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยในกรณีที่ทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวย 15. (ติดอากรแสตมป 20 บาท)
พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหที่ประชุม
กอนเริ่มการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใช
หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงค
จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ ไดที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ หมวดยอยขอมูลผูถือหุน
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ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่สงมาดวย 9.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายนวมินทร ประสพเนตร)

(นายซัง โด ลี)

กรรมการ

กรรมการ
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