วันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
2. CD-ROM รายงานประจําป 2559 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จากรายงานประจําป 2559 อยางยอ
4. ประวัติผูสอบบัญชี
5. ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
8. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
10. ขาวประชาสัมพันธ “งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560”
11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
12. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งติดบารโคคของผูถือหุน
(โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 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 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2559 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 2559
การลงมติ
ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ
รายงานประจําป 2559 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และการจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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1. อนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเปน จํานวนเงินเทากับ 570,000.00 บาท ซึ่ง
เมื่อ รวมกับ ทุน สํา รองตามกฎหมายที่มีอ ยูเ ดิม จํา นวน 49,279,999.75 บาท คิด เปน ทุน สํา รองตามกฎหมาย
ทั้ง สิ้น จํา นวน 49,849,999.75 (ทุน จดทะเบีย นของบริษัท ฯ เทา กับ 498,499,997.50 บาท) เพื่อ ใหทุน
สํ า รองตามกฎหมายของบริษ ัท ฯ มีจํ า นวนไมน อ ยกวา รอ ยละสิบ (10) ของทุน จดทะเบีย นซึ ่ง เปน ไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ บัง คับของบริษัทฯ ขอ 45. เพื่อเสนอตอ ที่ป ระชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป
2. อนุมัติจา ยเงิน ปน ผลประจํา ป 2559 จากผลการดํา เนิน งานประจํา ป 2559 ใหแ กผูถือ หุน สามัญ ของ
บริษัท ฯ ทั้ง หมดจํานวน 3,343,935,537 หุน โดยจายปน ผลเปน เงิน สดในอัต รา หุน ละ 0.03 บาท เปน เงิน
ทั้ง สิ้น 100,318,066.11 บาท ซึ่ง เปน เงิน ปน ผลที่จา ยจากผลการดํา เนิน งานประจํา ป 2559 (จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ที่มีกําไรสุทธิทั้ง สิ้น 259,484,207.31 บาท คิดเปน อัตราเงิน ปนผลตอกําไรสุทธิเ ทากับรอยละ
38.66 โดยคงเหลือเงินสดไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่
25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ทั้งนี้ เงินปนผลประจําป 2559 จํานวน 0.03 บาทตอหุนดังกลาวขางตน มีรายละเอียดแยกออกเปนดังนี้
หุนละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2559
ซึ่งเสียภาษีเ งินได นิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ทั้ง นี้
ผูถือหุน ซึ่ง เปนบุ ค คลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต ภาษี
จากการจ า ยเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร

0.003 บาท

10.03 ลานบาท

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรับ BOI ของ
บริษัทยอย (ไมไดรับเครดิตภาษี)

0.027 บาท

90.29 ลานบาท

0.03 บาท

100.32 ลานบาท

รวม
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สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2558 และ 2559 มีดังตอไปนี้
รายการ
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสะสม (บาท)
3. กําไรตอหุน (บาท)
4. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน
การจายเงินปนผลประจําป
5. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท)
6. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
7. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ

วาระที่ 5

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
31 ธันวาคม 2559 (ปที่เสนอ)
31 ธันวาคม 2558 (งดจาย)
259,484,207.31 บาท
139,643,862.78 บาท
661,903,419.78 บาท
405,436,778.87 บาท
0.082 บาท
0.045 บาท
จายปนผล
จายปนผล
จํานวนหุน
จํานวนหุน
(บาท/หุน)
(บาท/หุน)
3,343,935,537
0.03
0.03 บาทตอหุน
100,318,066.11 บาท
รอยละ 38.66
-

การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560
ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต
1.นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล
2.นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
3.นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล

ทะเบียนเลขที่
5874
3930
3844

จํานวนปที่เปน
ผูสอบของบริษัท
1
3
-

ระยะเวลาที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลต.
ป 2558-2563
ป 2555-2560
ป 2555-2560

ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีว าย จํากัด ดัง กล าวขางต น เปน ผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบั ญชีบริษัท
หลายแหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายละเอียด
1. คาสอบบัญชี
2. คาบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น

ป 2560 (ปที่เสนอ)
1,500,000
1,500,000

ป 2559
1,200,000
1,200,000

ทั้งนี้ คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจํานวน 300,000 บาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 25 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับคาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน มาพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2560
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2560
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. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

2. นายศิริ

เหลืองสวัสดิ์

3. นายปฐมพงศ

สิรชัยรัตน

(ดํารงตําแหนงแทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา จึงมีวาระเหลือ
เทากับวาระของนายโสรัชย อัศวะประภา)

ความเห็นคณะกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อในครั้งนี้ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแลวรวมถึงการแตงตั้งกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาเปนบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการ
อิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู
ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
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(ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5.)
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ในป 2559 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 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัว ทางธุรกิ จ ของบริษัท ฯ รวมทั้ ง ภาระหนา ที่และความรั บผิด ชอบแล ว เห็น สมควรกํ าหนดคา ตอบแทนตาม
ตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน
7 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2559 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนตอเดือน(บาท)
ป 2560 (ปที่เสนอ)
ป 2559
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
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12,200,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 498,499,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50 บาท โดยการ
ตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจาก
เปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติใหออกและเสนอ
ขายในการประชุมสามัญประจําป 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

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

486,299,997.50 บาท (สี่รอยแปดสิบหกลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเกา
รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)
4,862,999,975 หุน

หุนบุริมสิทธิ

(สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)

- หุน ”

ทั้ ง นี้ มอบอํา นาจใหก รรมการผู มี อํา นาจลงนามของบริ ษั ทฯ และ/หรือ บุ ค คลที่ ก รรมการผูมี อํ านาจของบริษั ท ฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน
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การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท เปน 519,699,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 33,400,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 5,196,999,975 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4)
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

519,699,997.50 บาท (หารอยสิบเกาลานหกแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย
เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
5,196,999,975 หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10
บาท (สิบสตางค)
5,196,999,975

หุนบุริมสิทธิ

-

หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 334,000,000
หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 9.99 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวน 334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ทั้ง นี้ มอบหมายให ค ณะกรรมการบริษั ทเป น ผู มีอํ านาจในการพิจ ารณาและกํา หนดเงื่ อนไขและรายละเอีย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (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 334,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุนที่ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอ
ผูลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคาเสนอ
ขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน
แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอ
ขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาที่คํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 ขอ 8 (1))
โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดวยและเพื่อใหการ
ระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแกไขขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่ มเติม ขอ 46.
ตราของบริษัท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ไดมี มติอ นุมั ติก ารเปลี่ย นแปลงตราของบริษัท รวมทั้ ง แกไ ขขอ บั ง คั บ ของบริษั ท
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ขอ 46. ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้
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ทั้ง นี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจ
แกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแกไขขอบังคับของบริษัท
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ขอ 46. ตราของบริษัท ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 2560 (วัน Record Date) ใน
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ
แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยในกรณีที่ทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวย 13. (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
ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได
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1. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

2. นายปรีชา

ลีละศิธร

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่สงมาดวย 7.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายนวมินทร ประสพเนตร)

(นายซัง โด ลี)
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