วันที่ 23 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2. CD-ROM รายงานประจําปี 2560 พร้ อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ จากรายงานประจําปี 2560 อย่างย่อ
4. ประวัติผ้ ูสอบบัญชี
5. ข้ อมูลเบื้องต้ นและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่
6. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอื หุ้น
7. ข้ อกําหนดและข้ อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
8. ขั้นตอนการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
9. ข่าวประชาสัมพันธ์ “งดแจกของชําร่วยการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561”
10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ คของผู้ถอื หุ้น
(โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
12. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํา กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่
21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ออดิ ท อเรี ย ม ชั้ น 3 อาคารจัส มิ น อิน เตอร์ เนชั่ น แนล เลขที่ 200 หมู่ ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒ นะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุ มสามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่ งบริ ษัท ฯ ได้ จัด ทํารายงานการ
ประชุ มส่ งให้ ต ลาดหลั กทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ช ย์ ภายในเวลาที่ก ฎหมายกําหนด พร้ อมทั้งได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสาํ เนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริงครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2. และ
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3. ที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว่ าสมควรที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ รั บ ทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
การลงมติ
ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ
รายงานประจําปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2. ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชี ผ่ านการพิ จารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่ านการอนุ มัติ ของคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว จึงขอนําเสนอต่ อที่ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ว่ าสมควรที่จะเสนอต่ อที่ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ น เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ งบการเงิน และรายงานผู้ ส อบบัญ ชี ป ระจําปี สิ้น สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจําปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 45. ซึ่งกําหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่ า
ร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อย
กว่ าร้ อยละสิบ (10) ของทุ นจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาจ่ ายเงิน
ปันผลให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แต่ ล ะปี ทั้ ง นี้ การจ่ ายเงิ น ปั น ผลในแต่ ล ะคราวคณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาการจ่ ายเงิ น ปั น ผลโดยคํานึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น การดํารงเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย และการจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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1. อนุ มัติให้ จัด สรรกําไรเป็ นเงิน สํารองตามกฎหมาย เพิ่ มอีกเป็ นจํานวนเงินเท่ ากับ 2,120,000.00
บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสํารองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจํานวน 49,850,000.00 บาท คิดเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ทั้งสิ้นจํานวน 51,970,000.00 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 519,699,997.50 บาท) เพื่ อให้ ทุนสํารองตาม
กฎหมายของบริษัทฯ มีจาํ นวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญั ติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 45. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 เพิ่มเติมอีกจากกําไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งจ่าย
จากเงินปั นผลรับจากผลประกอบการที่ได้ รับ BOI ของบริษัทย่ อย (ไม่ ได้ รับเครดิตภาษี) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นสามัญของ
บริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ซึ่งปั จจุบันมีห้ ุนสามัญทั้งหมดจํานวน 3,390,746,672
หุ้ น (1) เป็ นเงินทั้งสิ้น 101,722,400.16 บาท (2) รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และ
กําไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุ้ นละ 0.06 บาท เป็ นเงินทั้งสิ้น 203,444,606.88 บาท(2) คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลต่ อ
กําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 377.20 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงิน ปั นผลของบริษัทฯ โดยคงเหลือเงินสดไว้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
รายการ
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสะสม (บาท)
3. กําไรต่อหุ้น (บาท)
4. จํานวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลประจําปี
5. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
6. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
31 ธันวาคม 2560 (ปี ที่เสนอ)
31 ธันวาคม 2559
53,936,002.03 บาท
259,484,207.31 บาท
511,679,395.10 บาท
661,903,419.78 บาท
0.016 บาท
0.082 บาท
จ่ายปันผล
จ่ายปันผล
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้น
(บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)
3,390,740,224
0.03
3,390,746,672(1)
0.03
3,343,935,537
0.03
0.06 บาทต่อหุ้น
0.03 บาทต่อหุ้น
203,444,606.88 บาท(2)
100,318,066.11 บาท
ร้ อยละ 377.20
ร้ อยละ 38.66

หมายเหตุ
(1)
จํานวนหุ้ นดังกล่ าวยังไม่ รวมจํานวนหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน ที่บริษัทฯ อาจต้ องออกเพื่ อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
MONO-W1 ในวั น ที่ 30 มี น าคม 2561 ให้ กั บ ผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1
(MONO-W1) ที่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งหุ้ นสามัญเพิ่มทุนนี้จะเป็ นหุ้ นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานปี 2560 และกําไรสะสมด้ วย
(2)

จํานวนเงินปั นผลจ่ายดังกล่าวยังไม่รวมจํานวนเงินปั นผลที่บริษัทฯ ต้ องจ่ายให้ แก่ห้ ุ นสามัญเพิ่มทุน ที่บริษัทฯ อาจ
ต้ องออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้ กบั ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ได้ รับการอนุ มัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
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และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติอนุมัติการ
จ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่ างกาล จากผลการดําเนิ น งาน 9 เดื อ นแรกของปี 2560 (คื อ งวดการดําเนิ น งานตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) และกําไรสะสมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดใน
อัตราหุ้ นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็ นจํานวนเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น 101,722,206.72 บาท โดยบริษัทฯ ได้
ดําเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ดังนั้น หากได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ ายอีกจํานวน 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่าย
ให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย
 วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 กําหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ การให้ สทิ ธิดังกล่าวของบริษัทฯ ต้ องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธ
ที่ 25 เมษายน 2561
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561
ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

ทะเบียนเลขที่
5874
3930
5730

จํานวนปี ที่เป็ น
ผู้สอบของบริษัท
2
3
-

ระยะเวลาที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลต.
ปี 2558-2563
ปี 2560-2565
ปี 2560-2565

ผู้ สอบบัญ ชี ของบริษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด ดังกล่ าวข้ างต้ น เป็ นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญ ชี บริ ษั ท
หลายแห่ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็ นอิสระในการปฏิบัตงิ าน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้ นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่นื ในแต่ละ
ประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ การจัดทํางบการเงินเสร็จได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
พร้ อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุ มสามัญ ผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติกาํ หนดค่ าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น
รวมทั้งสิ้ น

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
1,500,000
1,500,000

ปี 2560
1,500,000
1,500,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ มีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ี
ผู้สอบบัญ ชี สังกัด บุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้ สอบบัญ ชี และสํานั กงานสอบบัญ ชี ท่ีผ้ ู สอบบัญ ชี สังกัด และเพื่ อ
ประโยชน์สาํ หรับผู้ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้ จัดส่งประวัติโดยย่ อของผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมนี้
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําปี 2561
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ 17. กําหนดให้ “ ในการประชุ มผู้ ถือหุ้ นสามัญ ประจําปี ทุ กครั้ ง
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่ ว นไม่ ได้ ก็ใ ห้ ออกโดยจํานวนใกล้ ท่ี สุด กับ ส่ ว นหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการซึ่ ง พ้ นจากตําแหน่ ง
อาจได้ รับ เลื อ กให้ ก ลั บ เข้ ามารั บ ตําแหน่ ง อีก ได้ กรรมการที่จะต้ อ งออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่ส องภายหลั ง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่ อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ ในตําแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง ”
ปั จจุ บั น บริ ษั ท ฯ มี กรรมการทั้งหมด 9 ท่ าน ดั งนั้ น จึงมี กรรมการ 3 ท่ านที่ดํารงตําแหน่ งนานที่สุด เป็ นผู้ ออกจาก
ตําแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ แก่
1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
2. นายซัง โด ลี
3. นายคมศักดิ์
วัฒนาศรีโรจน์
ความเห็นคณะกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
มี คุ ณ สมบั ติ ท่ีเหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริ ษั ท อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ การดําเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ทั้ง นี้ ไม่ มี
ผู้ถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
(ข้ อมูลเบื้องต้ นของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 5.)
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ในปี 2560 ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนตามตํ า แหน่ ง และค่ า บํ า เหน็ จ ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการและคณะอนุ กรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบแล้ ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง
และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้ าน
บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ

ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
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
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่มี
ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนตามตําแหน่ งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริ ษั ทและคณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ างๆ ตามรายละเอียดข้ างต้ น สําหรั บขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ างๆ สามารถดู ร ายละเอีย ดได้ จ ากรายงานประจําปี 2560 หั ว ข้ อ โครงสร้ างการถื อ หุ้ นและ
การจัดการ
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50 บาท เป็ น 486,299,997.50 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 33,400,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 519,699,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็ นหุ้ น
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุ มัติให้ ออกและเสนอขายใน
การประชุมสามัญประจําปี 2560 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําปี 2561
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่จาํ นวน 486,299,997.50
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้ านสองแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ า
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ า
พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ า
พันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ”
ทั้ง นี้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้ มี อ ํานาจลงนามของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู้ มี อ ํานาจของบริ ษั ท ฯ
มอบหมายเป็ นผู้ มี อาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนั งสือ บริ คณห์ ส นธิท่ีก รมพั ฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว้
ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด จะขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุ วาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นที่ประสงค์จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ในการประชุมครั้งนี้
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อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ กํา หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํา ปี 2561 (วั น Record Date)
ในวันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้ นได้ โปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าวโดยพร้ อมเพรียงกัน พร้ อมแนบ
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยในกรณีท่ที ่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่จี ะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุม และออก
เสี ย งแทนในการประชุ ม ครั้ ง นี้ โปรดกรอกข้ อ ความและลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะที่ แ นบมา ตามสิ่ ง ที่
ส่งมาด้ วย 12. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้
ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม และนํามามอบให้ ท่ปี ระชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผ้ ูถือหุ้ นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้ นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ท้งั แบบ ก.
หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สําหรับผู้ถือหุ้ นนอกจากนั้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก.
หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่ง
เป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ท่ี ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ท่ี www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้ อมูลผู้ถอื หุ้น
ในส่วนของการให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้ นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้
เป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
1. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิส ระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปรีชา
ลีละศิธร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)

(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ

กรรมการ
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