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วันที่ 20 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 

 2.  รายงานประจาํปี 2561 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี 

    สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

  3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคาํอธบิายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจาํปี 2561 อย่างย่อ 

  4.  ประวัติผู้สอบบัญชี 

  5. ข้อมูลเบ้ืองต้นและประวัติกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

  6. ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

       7. ข้อกาํหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

       8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

 10. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่          

20 กุมภาพันธ ์2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา           

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

จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี      

    

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2561  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล            

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 การลงมติ 

 ไม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจาํปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้ นสุด          

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซ่ึงกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดาํรงเงินไว้เพ่ือ

ลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย 

เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจาํนวนแล้ว เป็นจาํนวน

ทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 486,299,997.50 

บาท  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561   เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดาํเนินงาน (ตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจํานวน 69,053,082.46 บาท และเพ่ือสาํรองเงินสดสาํหรับการ

ลงทุนต่อเน่ืองตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 
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การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อวีาย จาํกดั  ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าวข้างต้น  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัท   

หลายแห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน 

  

 ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกนักับ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 

 

 พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

รายละเอียด    ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 มีจํานวนเท่ากับปี 2561  แม้ปริมาณงานสอบทาน และงาน

ตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้ น สาํหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสาํนัก

งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

และเพ่ือประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัด

ประชุมน้ี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

 ความเห็นคณะกรรมการ 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 3 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
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เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชีประจาํปี 2561 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2562   

 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. นายพิชญ์  โพธารามิก 

   2. นายปรีชา  ลีละศิธร 

   3. นายเกรียงศักดิ์  เธยีรนุกุล   
 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้า

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 (ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่      

ส่งมาด้วย 5.) 

 หมายเหตุ  

 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปน้ี 

 (1) ผู้ถอืหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ 

ในกรณทีี่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

  

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ในปี  2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2561  เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7 ล้านบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ      

ชุดต่างๆ  ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง

และค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้าน

บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

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 20,000 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 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

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

ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง

อื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีได้ 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง

อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว้ในการประชุมคร้ังน้ี 

 

 อน่ึง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (วัน Record Date)           

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

กรุณาถือบัตรประจาํตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออก

เสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่               

ส่งมาด้วย 10. (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 

 


