เลขที่ MONO 006/2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

แจ้ งมติคณะกรรมการบริษทั จ่ายเงินปันผล กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561

เรียน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติอนุมัติวาระที่สาํ คัญ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ง บการเงิ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงส่ว นของผู้ ถือ หุ้ น และงบกระแสเงิน สด ประจํา ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ที่ผ่ า นการ
ตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี แล้ ว และให้ นาํ เสนอที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิ จารณาอนุ มัติต่อไป

2. อนุ มัติก ารจัด สรรเงินกําไรสุท ธิเป็ นทุ นสํา รองตามกฏหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บ ผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2560 และให้ เสนอต่ อที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ โดยมีรายละเอียด ดังต่ อไปนี้

อนุ ม ัต ิใ ห้ จ ัด สรรกํา ไรเป็ นเงิน สํา รองตามกฎหมาย เพิ ่ ม อีก เป็ นจํา นวนเงิน เท่า กับ
2,120,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุ นสํารองตามกฎหมายที่มีอยู่ เดิมจํานวน 49,850,000.00 บาท คิดเป็ น
ทุ น สํ า รองตามกฎหมายทั ้ ง สิ้ น จํ า นวน 51,970,000.00
(ทุ น จดทะเบีย นของบริ ษ ัท ฯ เท่า กับ
519,699,997.50 บาท) เพื่ อให้ ทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ มีจาํ นวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิบ(10) ของ
ทุ นจดทะเบียนซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 45.
เพื่ อเสนอต่ อที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติต่อไป
2.1

2.2 อนุ มัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 เพิ่ ม เติม อีก จากผลการดําเนินงาน 3 เดือ นหลัง ของ ปี

2560 (คือ งวดการดําเนิน งานตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560) และกําไรสะสม
(งบการเงิน เฉพาะกิจ การ) ซึ่งจ่ายจากเงินปั นผลรับจากผลประกอบการที่ได้ รับ BOI ของบริ ษัท ย่ อ ย (ไม่ ไ ด้ รั บ
เครดิต ภาษี) ให้ แ ก่ ผู้ ถือ หุ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ในอัต ราหุ้ น ละ 0.03 บาท โดยจ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิน สด ซึ่ ง
ปั จ จุ บัน มีห้ ุ น สามัญทั้ง หมดจํานวน 3 ,390,746,672 หุ้ น (1) เป็ นเงิน ทั้ง สิ้น 101,722,400.16 บาท (2)
รวมเป็ นเงิน ปั น ผลที่จ่ า ยจากผลการดํา เนิน งานประจํา ปี 2560 และ กํา ไรสะสมทั้ง หมดในอัต ราหุ้ น ละ 0.06
บาท เป็ นเงิน ทั้ ง สิ้ น 203,444,606.88 บาท คิด เป็ นอัต ราเงิน ปั น ผลต่ อ กํา ไรสุท ธิเ ท่า กับ ร้ อ ยละ
377.20 ซึ่ ง เป็ นไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิน ปั น ผลของบริ ษัท ฯ โดยคงเหลือ เงิน สดไว้ เ ป็ นเงิน ทุ น หมุ น เวีย น
เพื่ อเสนอต่ อที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติต่อไป

หมายเหตุ
(1)
จํานวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ อาจต้ องออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้ กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครั้ งที่ 1
(MONO-W1) ที่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะเป็ นหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงิน
ปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 และกําไรสะสมด้ วย
(2) .
จํานวนเงินปันผลจ่ายดังกล่าวยังไม่รวมจํานวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้ องจ่ายให้ แก่ห้ ุนสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ อาจ
ต้ องออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ได้ รับการอนุ มัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
และเนื่ อ งจากในคราวประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั้ ง ที่ 5/2560 เมื่ อ วัน ที่ 8 พฤศจิก ายน 2560 ได้ มีม ติ
อนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล จากผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2560 (คืองวดการดําเนินงาน
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560) และกําไรสะสมให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ หุ้ น ของบริ ษัท ฯ โดย
จ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิน สดในอัต ราหุ้ น ละ 0.03 บาท (สามสตางค์)
รวมเป็ นจํา นวนเงิน ปั น ผลจ่ า ยทั้ ง สิ้ น
101,722,206.72 บาท โดยบริ ษัท ฯ ได้ ดาํ เนิน การจ่ ายเงิน ปั น ผลระหว่ างกาลให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ หุ้ น ของบริ ษัท ฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ดังนั้น หากได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ ายอีกจํานวน 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะ
จ่ายให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย
• วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
• กําหนดรายชื่ อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วัน Record Date) วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ การให้ สทิ ธิดังกล่าวของบริษัทฯ ต้ องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน
พุธที่ 25 เมษายน 2561
3. เห็น ควรแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษัท สํานัก งาน อีวาย จํา กัด ตามรายชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ นผู้ ส อบบัญ ชี ข อง
บริษัท ประจําปี 2561
1. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2559 – 2560)
2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2556 - 2558)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5730
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
โดยกําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่ เกิน 1,500,000 บาท
และให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นผู้พิจารณาอนุ มัติ

4. เห็น ควรให้ นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โด ลี และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ออกจาก
ตําแหน่ ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 นี้ และเสนอให้ ท้ัง 3 ท่านกลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษัท ฯ ต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง และเสนอให้ ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจํา ปี พิจ ารณาต่ อ ไป ส่ว นค่ า ตอบแทน
กรรมการรายปี ของคณะกรรมการสําหรับปี 2561 จํานวนเงินไม่ เกิน 7 ล้ านบาท ให้ เป็ นไปตามมติท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2561 เช่ นเดียวกัน
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
519,699,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็ นหุ้นคงเหลือจาก
การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุ มัติให้ ออกและเสนอขายในการ
ประชุมสามัญประจําปี 2560 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําปี 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. อนุ มัติให้ นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“

ข้ อ 4. จดทะเบี ยนจํานวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้ อ ยแปดสิบ หกล้ านสองแสนเก้ าหมื่ น เก้ าพั น
เก้ าร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ์

4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
- หุ้น ”

ทั้งนี้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้ มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวง
พาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
7. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2560
พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2560
พิจารณาอนุ มัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปั นผล
ประจําปี 2560
พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2561
พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสําหรับปี 2561
พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตําแหน่งสําหรับปี 2561
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50บาท เป็ น
486,299,997.50 บาท
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (วัน Record Date)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
อนึ่ง ผู้ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2561 และเอกสารประกอบการ
ประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ได้ ต้งั แต่วันที่ 23 มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

