
 

 

 เลขที่ MONO 006/65 

    

 

วันที่ 25 เมษายน 2565 

 

 

เร่ือง       แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ  

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี  2565  ของบริษัท  โมโน เนก็ซ์ จาํกัด(มหาชน)   (“บริษัทฯ”) เม่ือ

วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติดังนี้  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมี

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,336,837,766 99.0044 

2. ไม่เหน็ด้วย                  119     0.0000 

3. งดออกเสยีง       23,500,000     0.9956 

4. บัตรเสยี                     0                            0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885  100.0000 
 

2. รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564    

 หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง 

 

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด     

 การออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                119     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885  100.0000 

 



4. อนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 โดยมี

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย   เน่ืองจากปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ว เป็นจํานวนทั้งสิ้ น 

51,970,000.00 บาท   คิด เ ป็นไ ม่ น้อยก ว่า ร้อยละ  10 ของ ทุนจดทะเ บียนของบ ริ ษัทฯ  จํานวน 

347,105,403.80 บาท     และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564      เพ่ือสาํรอง

เงินสดสาํหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 

 

โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ที ่

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                         119     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885 100.0000 

 

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท  และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2565 ดังนี้  
 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 6 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

   

 

และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยมี

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ที่ 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                 119     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

ราย 65 ราย             2,360,337,885 100.0000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2565  ดังนี้  

อนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล นายเจริญ แสงวิชัยภัทร นายศิริ  

เหลืองสวัสดิ์ โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

 

1. นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ 

      รวม ( 65 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,360,337,885 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,346,684,246 99.4215 13,653,639 0.5785 0 0.0000 0 0.0000 

 

 

2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

        รวม ( 65 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,360,337,885 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,347,684,466 99.4639 12,653,419 0.5361 0 0.0000 0 0.0000 

 

 

3. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

       รวม (65 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,360,337,885 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,347,684,466 99.4639 12,653,419 0.5361 0 0.0000 0 0.0000 
 

 

7.  อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2565 โดยกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง และค่าบาํเหนจ็ของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766                              100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                 119     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885  100.0000 
  

 

 



8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 347,105,403.80 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจาก

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุม

สามัญประจาํปี 2564 และจะสิ้นสดุอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจาํปี 2565 
      โดยมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766    100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0               0.0000 

3. งดออกเสยีง                 119             0.0000 

4. บัตรเสยี                    0       0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885    100.0000 
 

 

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมี

รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ท่ี 

ท่ีเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766                              100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0             0.0000 

3. งดออกเสยีง                 119           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0     0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885 100.0000 

10.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   

           - ไม่มี – 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถอื  

        บริษัท โมโน เนก็ซ์ จาํกดั (มหาชน)  

  

 (นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 

 
 


