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วันที่ 23 มีนาคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

 2.  CD-ROM รายงานประจาํปี 2560 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี 

    สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

  3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคาํอธบิายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจาํปี 2560 อย่างย่อ 

  4.  ประวัติผู้สอบบัญชี 

  5. ข้อมูลเบ้ืองต้นและประวัติกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

  6. ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

       7. ข้อกาํหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

       8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 9. ข่าวประชาสมัพันธ ์“งดแจกของชาํร่วยการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561” 

 10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

 11.  แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงติดบาร์โค้คของผู้ถอืหุ้น 

     (โปรดนาํมาแสดงในวันประชุมเพ่ือความรวดเรว็ในการลงทะเบียน) 

 12.  หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่          

21 กุมภาพันธ์ 2561  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา           

ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด      

จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี      

    

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดทาํรายงานการ

ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งได้

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทกึถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 การลงมติ     

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2560  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล            

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

 การลงมติ 

 ไม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจําปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้ นสุด          

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และเร่ืองเงินปันผลประจาํปี 2560 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซ่ึงกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธปิระจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงิน       

ปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกจิการใน

แต่ละปี   ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดาํรงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุน

หมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย และการจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 
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  1. อนุมัติให้จัดสรรกาํไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย เพ่ิมอีกเป็นจาํนวนเงินเท่ากับ 2,120,000.00 

บาท ซ่ึงเม่ือรวมกับทุนสาํรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจาํนวน 49,850,000.00 บาท คิดเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

ทั้งสิ้ นจาํนวน 51,970,000.00 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 519,699,997.50 บาท) เพ่ือให้ทุนสาํรองตาม

กฎหมายของบริษัทฯ มีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

  2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560  เพ่ิมเติมอีกจากกาํไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงจ่าย

จากเงินปันผลรับจากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย  (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)  ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ซ่ึงปัจจุบันมีหุ้นสามัญทั้งหมดจาํนวน 3,390,746,672 

หุ้น 
(1)

 เป็นเงินทั้งสิ้น 101,722,400.16 บาท
 (2)  

รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และ 

กาํไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น 203,444,606.88 บาท
(2) 

 คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อ

กาํไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 377.20 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ   โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

รายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปน้ี 

รายการ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

31 ธนัวาคม 2560 (ปีที่เสนอ) 31 ธนัวาคม 2559 

1. กาํไรสทุธ ิ(บาท) 53,936,002.03 บาท 259,484,207.31 บาท 

2. กาํไรสะสม (บาท) 511,679,395.10 บาท 661,903,419.78 บาท 

3. กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.016 บาท 0.082 บาท 

4. จาํนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น จาํนวนหุ้น 
จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 
จาํนวนหุ้น 

จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 

    การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  3,390,740,224 0.03 - - 

    การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 3,390,746,672
(1) 

0.03 3,343,935,537 0.03 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.06 บาทต่อหุ้น 0.03 บาทต่อหุ้น 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 203,444,606.88 บาท
(2)

 100,318,066.11 บาท 

7. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ ร้อยละ 377.20 ร้อยละ 38.66 
 

 

หมายเหตุ 

(1)
 จาํนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมจํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 

(MONO-W1) ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซ่ึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ีจะเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานปี 2560 และกาํไรสะสมด้วย 

 

(2)
 จาํนวนเงินปันผลจ่ายดังกล่าวยังไม่รวมจาํนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ที่บริษัทฯ อาจ

ต้องออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้กบัผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะ

ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน   

 

ทั้งน้ี   ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ    

ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 12 กนัยายน 2557 
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และเน่ืองจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2560 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  จากผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2560  (คืองวดการดําเนินงานตั้ งแต่วันที่          

1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2560) และกาํไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใน

อัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)  รวมเป็นจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 101,722,206.72  บาท โดยบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วเม่ือวันที่ 1 ธนัวาคม 2560  

 

ดังน้ัน   หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  จะเหลือเงินปันผลงวดสดุท้ายอกีจาํนวน 0.03 บาทต่อหุ้น ซ่ึงจะจ่าย

ให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย 

  

 วันขึ้นเคร่ืองหมาย XD วันแรก คือ  วันที่  3 พฤษภาคม 2561 

 กาํหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธรัิบเงินปันผล (วัน Record Date) วันที่ 4 พฤษภาคม  2561  

 

ทั้งน้ี การให้สทิธดิังกล่าวของบริษัทฯ ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันพุธ

ที่ 25 เมษายน 2561 
  

การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อวีาย จาํกดั  ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าวข้างต้น  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัท   

หลายแห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิตงิาน 

  

 ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกนักับ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 

 

 พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2561 โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 2 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
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รายละเอียด    ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2561 ซ่ึงเท่ากับปี 2560  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น สาํหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสาํนักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพ่ือ

ประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมน้ี 

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

 ความเห็นคณะกรรมการ 

เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชีประจาํปี 2561 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2561   

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กาํหนดให้ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง            

ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง          

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง        

จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจาก

ตาํแหน่ง ”  

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังน้ัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตาํแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี  ได้แก่ 

   1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

   2. นายซัง โด ลี 

   3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์   
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง

ต่อไปอกีวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีไม่มี            

ผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 (ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่      

ส่งมาด้วย 5.) 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ในปี  2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2560  เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7 ล้านบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ      

ชุดต่างๆ  ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง

และค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้าน

บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2560 โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

รองประธานกรรมการ 50,000 50,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

 

 คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สาํหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50 บาท เป็น 486,299,997.50 บาท 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 33,400,000 บาท จากทุน    

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้น

จดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 334,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เน่ืองจากเป็นหุ้น

คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายใน

การประชุมสามัญประจาํปี 2560 และจะสิ้นสดุอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจาํปี 2561 



 

-7- 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จาํนวน 486,299,997.50 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ       

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

ลดทุนจดทะเบียน ดังน้ี 

 “ ข้อ 4.   ทุนจดทะเบียน จาํนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสบิหกล้านสองแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า

    ร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค์) 

   แบ่งออกเป็น   4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า

    พันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น)   
      มูลค่าหุ้นละ                 0.10  บาท (สบิสตางค์)  

 โดยแยกออกเป็น     

   หุ้นสามัญ    4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า

      พันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น)  

   หุ้นบุริมสทิธ ิ                    - หุ้น ” 

 

 ทั้งน้ี มอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์        

มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การลดทุนจดทะเบียน 
 

 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และ    

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544) กาํหนดไว้

ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง

อื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีได้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง

อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว้ในการประชุมคร้ังน้ี 
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 อน่ึง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (วัน Record Date)           

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

กรุณาถือบัตรประจาํตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออก

เสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่               

ส่งมาด้วย 12. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้

ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนาํมามอบให้ที่ประชุมก่อนเร่ิมการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. 

หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดกไ็ด้ สาํหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ันจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. 

หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน และเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนาํให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ข. ซ่ึง

เป็นแบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์หมวดย่อยข้อมูลผู้ถอืหุ้น  

 

 ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายช่ือต่อไปน้ี 

เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านได้ 
 

 1.  นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

     และพิจารณาค่าตอบแทน 

   2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหา

     และพิจารณาค่าตอบแทน 

 3.  นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

     ค่าตอบแทน 
(โปรดดูรายละเอยีดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) 

 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

(นายซัง โด ลี)  (นายนวมินทร์ ประสพเนตร) 

กรรมการ  กรรมการ 

 


