
 

 

 

เลขที่ MONO 021/63    

 

วันที่ 10 สงิหาคม 2563 

 

เร่ือง       แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ  

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี  2563  ของบริษัท  โมโน เทคโนโลยี จาํกัด(มหาชน)   (“บริษัทฯ”) เมื่อ

วันที่ 10 สงิหาคม 2563 ได้มีมติดังน้ี 
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด

การออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,975,734 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 48 ราย 2,709,975,734 - 
 

2. รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562    

 หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง 

 

3. อนุมั ติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้ นสุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด     

 การออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 - 

 

 

 

 



 

4. อนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอยีด

ดังต่อไปน้ี 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้

จัดสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจาํนวนแล้ว เป็นจาํนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท  

คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 486,299,997.50 บาท     และงดการ

จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดาํเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะ

กจิการ) ในปี 2562 ขาดทุนสุทธิจาํนวน 113,969,959.77 บาท   และเพ่ือสาํรองเงินสดสาํหรับการลงทุนต่อเน่ือง

ตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 

 

โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055   100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                             0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 - 

 

5. อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท  และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2563 ดังน้ี 
 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 4 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

   

 

และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมี

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                         100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0   0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0 - 

4. บัตรเสยี                    0 - 

ราย 51 ราย            2,709,976,055 - 

 

 



 
 

6.  อนุมัติเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2563  ดังน้ี 

อนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอกีวาระหน่ึง 

โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต    นายศิริ  เหลืองสวัสด์ิ  นายปฐมพงศ์  

สริชัยรัตน์ โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

 

1. นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถติ  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ  และกรรมการอสิระ 

      รวม ( 51 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,709,976,055 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,709,975,835 100.0000 220 0.0000 0 - 0 - 

 

 

2. นายศิริ  เหลืองสวัสด์ิ   กรรมการ 

        รวม ( 51 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,709,976,055 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,709,975,835 100.0000 220 0.0000 0 - 0 - 

 

 

3. นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์  ตาํแหน่ง  กรรมการ 

       รวม ( 51 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,709,976,055เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,709,976,055 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 
 

 

7.  อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 โดยกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                              100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0      0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 
  

 



8. อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 139,194,593.70 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิมจํานวน 

486,299,997.50 บาท   เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 347,105,403.80  บาท  โดยการตัดหุ้นที่ได้สาํรองไว้

เพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1 จาํนวน 1,391,945,937 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ซ่ึงได้หมดอายุไปเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
      โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055    100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0               0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0             0.0000 

4. บัตรเสยี                    0       0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055    100.0000 
 

 

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอยีด

การออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                              100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0             0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0     0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 100.0000 

 

10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข่ือบริษัทใหม่เป็น บริษัท โมโน เนก็ซ์ จาํกดั (มหาชน)  

     โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                              100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0             0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0     0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 100.0000 

 

 

 



11. อนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือบริษัท 

     โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                              100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0             0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0     0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 100.0000 

 

12. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2.  ข้อ 46. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท และตราของบริษัท 

 ตามที่แสดง ดังน้ี 

 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0              0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0           0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 51 ราย    2,709,976,055 100.0000 

13.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   

           - ไม่มี – 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื  

    บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  

  

 

 

 

 (นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 

 


