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วันท่ี 24 มีนาคม 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 
 2. CD-ROM รายงานประจําป 2559 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป 

    สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  3. งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จากรายงานประจําป 2559 อยางยอ 
  4. ประวัติผูสอบบัญชี 
  5. ขอมูลเบ้ืองตนและประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
  6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
  7. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
        8. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
        9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
 10. ขาวประชาสัมพันธ “งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560” 
 11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
 12. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งติดบารโคคของผูถือหุน 

     (โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน) 
 13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
  
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี          
21 กุมภาพันธ 2560  ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา           
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด      
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี      
    
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการ

ประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 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 2559 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2559  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2. 

และสิ่งท่ีสงมาดวย 3.  ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผล         

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 

 การลงมติ 
 ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจําป 2559 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  การลงมต ิ
  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2559 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน       
ปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแตละป   ท้ังนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และการจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 และใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 
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 1. อนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเปนจํานวนเงินเทากับ 570,000.00 บาท  ซึ่ง

เมื่อรวมกับทุนสํารองตามกฎหมายที่มีอยูเดิมจํานวน 49,279,999.75 บาท คิดเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ทั้งสิ้นจํานวน 49,849,999.75 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เทากับ 498,499,997.50 บาท) เพื่อใหทุน
สํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียนซึ ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 45.  เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
 2.  อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 จากผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใหแกผูถือหุนสามัญของ

บริษัทฯ ทั้งหมดจํานวน 3,343,935,537 หุน โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตรา หุนละ 0.03 บาท  เปนเงิน
ทั้งสิ้น 100,318,066.11 บาท ซึ่งเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2559 (จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ที่มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 259,484,207.31 บาท คิดเปนอัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 
38.66 โดยคงเหลือเงินสดไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป    

    
 
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพุธท่ี 8 มีนาคม 2560 และให

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีท่ี 
25 พฤษภาคม 2560 ท้ังนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2560 

 
ท้ังนี้  เงินปนผลประจําป 2559  จํานวน  0.03 บาทตอหุนดังกลาวขางตน  มีรายละเอียดแยกออกเปนดังนี้ 

    

                         หุนละ           จํานวนเงิน                                 
    

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2559  0.003 บาท 10.03 ลานบาท 
ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ท้ังนี้  

  ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี 
  จากการจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ  
  แหงประมวลรัษฎากร                                               
 

2.  จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการท่ีไดรับ BOI ของ          0.027 บาท         90.29 ลานบาท 
 บริษัทยอย  (ไมไดรับเครดิตภาษี) 
 
  รวม 0.03 บาท 100.32 ลานบาท 
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 สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2558 และ 2559 มีดังตอไปน้ี 

รายการ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

31 ธันวาคม 2559 (ปที่เสนอ) 31 ธันวาคม 2558 (งดจาย) 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 259,484,207.31 บาท 139,643,862.78 บาท 
2. กําไรสะสม (บาท) 661,903,419.78 บาท 405,436,778.87 บาท 
3. กําไรตอหุน (บาท) 0.082 บาท 0.045 บาท 

4. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน จํานวนหุน จายปนผล 
(บาท/หุน)

จํานวนหุน จายปนผล 
(บาท/หุน) 

    การจายเงินปนผลประจําป 3,343,935,537 0.03 - -
5. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.03 บาทตอหุน - 
6. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 100,318,066.11 บาท - 
7. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ รอยละ 38.66 - 

 

การลงมติ 
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560 

 

   
 
 
 
 
 
 
 ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัท     

หลายแหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
  

 ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 

 พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
จํานวนปท่ีเปน
ผูสอบของบริษัท

ระยะเวลาท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล 5874 1 ป 2558-2563
2.นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  3930 3 ป 2555-2560
3.นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล 3844 - ป 2555-2560
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รายละเอียด ป 2560 (ปที่เสนอ) ป 2559 
1. คาสอบบัญชี 1,500,000 1,200,000 
2. คาบริการอ่ืน - - 
รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,200,000 

   

 ท้ังนี้ คาสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 300,000 บาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน 
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น สําหรับคาบริการอ่ืนๆ ในรอบปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอ่ืนจาก
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี  ท่ีผูสอบ    
บัญชีสังกัด  เพ่ือประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน มาพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4.   

 ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2560 

 การลงมต ิ

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ สําหรับป 2560   
 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 มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานท่ีดํารงตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้  ไดแก 

   1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

   2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 

   3. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน    (ดํารงตําแหนงแทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา จึงมีวาระเหลือ 
                                                           เทากับวาระของนายโสรัชย อัศวะประภา) 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 บุคคลท่ีไดรับเสนอชื่อในคร้ังนี้ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแลวรวมถึงการแตงตั้งกรรมการ 

เพ่ือดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาเปนบุคคลท่ีจะเสนอชื่อใหเปนกรรมการ
อิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออก
ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
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 (ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตาม       
สิ่งท่ีสงมาดวย 5.) 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2560 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ในป 2559 ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตาม
ตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
7 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2559 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตําแหนง 
คาตอบแทนตอเดือน(บาท) 

ป 2560 (ปที่เสนอ) ป 2559
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 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12,200,000 บาท จากทุน    
จดทะเบียนเดิมจํานวน 498,499,997.50 บาท   เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50  บาท  โดยการ
ตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจาก
เปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ท่ีอนุมัติใหออกและเสนอ
ขายในการประชุมสามัญประจําป 2559 และจะส้ินสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน    
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ       

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

 “ ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 486,299,997.50 บาท (สี่รอยแปดสิบหกลานสองแสนเกาหม่ืนเกาพันเกา
   รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

  แบงออกเปน   4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา
   พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)   

  มูลคาหุนละ                 0.10  บาท (สิบสตางค)  
 โดยแยกออกเปน     
  หุนสามัญ    4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา

      พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)  
  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน ” 
 

 ท้ังนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย        
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลอง

กับการลดทุนจดทะเบียน 
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 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท  เปน 519,699,997.50 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 33,400,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 334,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท  
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 5,196,999,975 หุน มูลคาหุนท่ี
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  486,299,997.50 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท  โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม  สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงานการ
เพ่ิมทุน (F53-4)  

 การลงมติ 
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ    

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 519,699,997.50    บาท (หารอยสิบเกาลานหกแสนเกาหม่ืนเกาพันเการอย
     เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)       
 แบงออกเปน 5,196,999,975     หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา
    พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)   

  มูลคาหุนละ               0.10   บาท (สิบสตางค)     
 โดยแยกออกเปน     
  หุนสามัญ   5,196,999,975     หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา

    พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)   
  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน” 
 

 ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย       
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 การลงมต ิ

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ   
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 334,000,000 

หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 9.99 ของทุนชําระแลว เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จํานวน 334,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

  ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6. 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นว าสมควรท่ีจะเสนอให ท่ีประชุมผู ถือหุนอนุ มัติการจัดสรรหุนสามัญเ พ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป             

(General Mandate) จํานวน 334,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน  ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุนท่ีไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอ       
ผูลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคาเสนอ
ขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน      
แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอ
ขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาท่ีคํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.
72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 ขอ 8 (1)) 
โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะน้ันดวยและเพ่ือใหการ
ระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว เพ่ือใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ 

  การลงมต ิ

  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมท้ังแกไขขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม ขอ 46.        

ตราของบริษัท 
  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมท้ังแกไขขอบังคับของบริษัท       

หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม ขอ 46. ตราของบริษัทใหใชดังท่ีประทับไวนี้ 
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 ท้ังนี้  มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจ
แกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน   

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเปล่ียนแปลงตราของบริษัท รวมท้ังแกไขขอบังคับของบริษัท 

หมวดท่ี 9 บทเพ่ิมเติม ขอ 46.  ตราของบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 

  การลงมต ิ

  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
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 2560 (วัน Record Date) ใน       

วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ

แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยในกรณีท่ีทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
คร้ังนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 13. (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  

 
ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ

ตอไปน้ี เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนทานได 
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 1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
     และพิจารณาคาตอบแทน 

   2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหา
     และพิจารณาคาตอบแทน 
 3.  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
     คาตอบแทน 

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ เสนอตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7.) 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 

 

 

 
 

(นายนวมินทร ประสพเนตร) (นายซัง โด ลี) 

กรรมการ กรรมการ 

 


