
บรษิทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 (คร ัง้ที ่42) 

วนัจนัทรท์ี ่22 มถินุำยน 2563 เวลำ 14.00 น. 
 

 คณะกรรมการของบรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 (ครัง้ที ่42) ในวันจันทรท์ี่ 22 มถิุนายน 
2563 เวลา 14.00 น. ณ บรษัิท วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิน้จี่ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120 โดยมนีางสรณีย ์  ดพีันธุพ์งษ์ เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหก้าร

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 42) ตอ้งล่าชา้และถูกเลือ่นจากวันที่ 30 เมษายน 2563 มาเป็นวันนี้ ในนามของ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอขอบคณุ ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุในวันนี้  
 ปัจจุบันแมว้่าการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะบรรเทาลง แต่ยังคงมีอยู่ ดังนัน้ เพื่อ

เป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาส ในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ทีจ่ะมผีลต่อผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมการประชมุ ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผูถ้ือหุน้ จงึใคร่ขอด าเนินการประชุมในวันนี้แบบรวบลัดภายใตก้ฎระเบียบขอ้บังคับที่

เกีย่วขอ้ง และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุใหค้วามร่วมมอืในการปฏบัิตทิางแนวปฏบัิตใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ทีไ่ดน้ าส่ง

ใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชญิประชุมดว้ยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดต้ัง้จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมริ่างกายของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุทกุท่านบรเิวณทางเขา้หอ้งประชมุและจัดเตรยีมเจลแอลกอฮอลจ์ุดลา้งมอืไวอ้ย่างเพยีงพอ และขอความร่วมมอืจากผูถ้อื

หุน้กรุณามอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการลดความแออัดของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ
บรษัิทฯ มีขอ้จ ากัดในเรื่องขนาดพื้นที่หอ้งประชุม และวธิีการจัดวางต าแหน่งที่น่ัง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชญิใหน่ั้งโดยเวน้

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทีเ่หมาะสม และขอความกรุณาผูเ้ขา้ร่วมประชมุอย่ายา้ยหรอืเลือ่นเกา้อีท้ีจ่ัดใหไ้ว ้หาก

จ านวนทีน่ั่งเต็มหรอืไมเ่พยีงพอ บรษัิทฯ ขออนุญาตใหท้่านผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุแทน 
การถามค าถามระหว่างการประชมุ ควรใชว้ธิีการเขยีนค าถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะที่เขา้ร่วม

ประชมุควรสวมหนา้กากอนามัยหรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลาการประชมุ 
 

ประธานฯ กลา่วแนะน าตัว กรรมการ ผูบ้รหิาร ตัวแทนผูส้อบบัญชรีับอนุญาต ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและลาประชมุ ดังนี้ 
กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

 

กรรมการทีล่าประชมุ 

 

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตของบรษัิท / ตัวแทน ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

 

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า บรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ    

5 บาท ทุนช าระแลว้ 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท วันนี้มีผูถ้ือหุน้มาลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเอง และ ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุแทน รวมจ านวน 56 ราย นับจ านวนหุน้ได ้88,087,470 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 88.17 เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดทั้ง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับฯ     

 ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจั้ดการชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและรายละเอยีดของการประชมุในวันนี้  
 กรรมการผูจั้ดการชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนว่า การออกเสยีงลงคะแนนผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุน้ที่

ตนถอือยู่ โดยถอืหุน้หนึง่มหีนึง่เสยีงผูถ้อืหุน้แต่ละท่านมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย หรอืไม่เห็นดว้ย หรอื
งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เวน้แต่กรณีผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ ซึง่จะตอ้งลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ  

ในวันนี้กรณีปกตใินทกุวาระใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้เป็นมต ิถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด โดยไมนั่บรวมสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนัน้ ๆ  

การขอมตจิากทีป่ระชมุในทุก ๆ วาระ เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชมุที่
ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนว่า ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหล้งคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนน แลว้ขอใหย้กมอืขึน้ เพือ่ให ้

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนน าไปตรวจนับคะแนนเสยีง โดยจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสยีง 

ดังกล่าวไปหักออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  หาก
ไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าในวาระนัน้ ๆ ที่ประชุมมีมตเิห็นดว้ยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งลงคะแนน

เสยีงในบัตรลงคะแนนอกี 
/ในการณี... 

1. นางสรณีย ์   ดพีันธุพ์งษ์ ประธานกรรมการ 

2. นายไชยยง    ดพีันธุพ์งษ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
3. นายสหสหี ์     ชติานนท ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ัดการ 

4. นางทรงศริ ิ    สนุทรวภิาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายปิตพิงศ ์     พศิาลบตุร กรรมการอสิระ 
6. นายจริวุฒ ิ  จัยวัฒน์ กรรมการ  

7. นายมาโมรุ     คโูบตา้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (เขา้ร่วมประชมุทางไกลผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ากประเทศญีปุ่่ น) 

8. Mr.Toshiaki   Sasaki กรรมการ(เขา้ร่วมประชมุทางไกลผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ากประเทศญีปุ่่ น) 

9. Mr.Yoshinao   Toyoda กรรมการ (เขา้ร่วมประชมุทางไกลผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ากประเทศญีปุ่่ น) 

1. นายสมเกยีรต ิ    ถวลิเตมิทรัพย ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

2. ร.ท. กมลนัย    ชยัเฉนียน กรรมการ  

1. คณุศริริัตน ์ ศรเีจรญิทรัพย ์ บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากัด          
2. ธนวัฒน ์   ลรีัตนขจร  บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากัด         
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ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมประชมุมขีอ้ซักถาม หรอื แสดงความคดิเห็น ขอใหย้กมอืขึน้ และเมือ่ประธานฯอนุญาตแลว้
ขอความกรุณาแนะน าตนเองกอ่น 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเขา้รับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจง้ผา่นระบบขา่วของ ตลท. 

แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอวาระ และ/หรอื เสนอรายชือ่บคุคลใดเพือ่รับการคัดเลอืกแต่อยา่งใด 
บรษัิทฯ โดยศูนยห์ลักฝากหลักทรัพย ์ในฐานะนายทะเบยีนไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 

(ครัง้ที ่42) ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2563 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบแลว้ 
ประธานฯ แจง้ขอแกไ้ขขอ้ความทีพ่มิพผ์ดิพลาดในหนังสอืเชญิประชมุ และ รายงานประจ าปี ดังนี้ ในหนังสอืเชญิประชมุ 

1) หนา้ 1 วาระที่ 3 บรรทัดที่ 3 ตอนทา้ย  ขอ้ความเดมิ “และเสนอใหป้ระชุมผูถ้ือหุน้อนุมัติ” แกไ้ขเป็น “และเสนอใหท้ี่ประชุม    

ผูถ้อืหุน้อนุมัต”ิ  2) หนา้ 2 วาระที่ 5 ความเห็นของคณะกรรมการบรรทัดที่ 7 ตอนทา้ย ขอ้ความเดมิ “ 3) นายทาเคช ิ ยาตาเบ ้” 
แกไ้ขเป็น “ 3) นายโยชนิาโอะ  โตโยดะ ”  3) หนา้ 20 ประวัต ินายปิตพิงศ ์ พศิาลบตุร ในสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท ขอ้ความเดมิ “ 

ไม่มี ” แกไ้ขเป็น “ 11,406 หุน้ คดิเป็น 0.01% ของหุน้ที่มีสทิธอิกเสยีงทัง้หมด ”  ในรายงานประจ าปี 1) หนา้ 28 ย่อหนา้ที่ 2 
บรรทัดที่ 3 ภาษาไทย ขอ้ความเดิม “ เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ ” แกไ้ขเป็น “เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน ” 

ภาษาอังกฤษ ขอ้ความเดมิ “ Cash used in financing activities ” แกไ้ขเป็น “Net cash flow from financing activities ”  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุและเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ดังนี้  
 

วำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 (คร ัง้ที ่41) ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัศุกรท์ ี ่26 
เมษำยน 2562 

 ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 (ครัง้ที ่41) ที่จัดขึน้เมื่อวันศุกรท์ี่ 26 เมษายน 2561 

ซึ่งบรษัิทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมฯ แลว้เสร็จภายใน 14 วัน นับตั ้งแต่วันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ และไดส้่งใหต้ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มเผยแพร่บนเว๊บไซด์ของบรษัิทฯ 

http://www.Varopakorn.com ดว้ย ตามที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือเชญิประชุมแลว้ (ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1) โดย
คณะกรรมการเห็นวา่ไดม้กีารบันทกึรายงานการประชมุไวอ้ย่างถกูตอ้ง จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามหรอืขอ
แกไ้ขประการใด  

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชมุตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง เห็นดว้ย 88,087,452 

เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ที่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 

 
วำระที ่2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปี และผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2562 

 ประธานฯ ขอให ้กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562 ทีผ่า่นมาในนามคณะกรรมการบรษัิท

ใหท้ี่ประชมุรับทราบ  กรรมการผูจ้ัดการไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า ปี 2019 เป็นปีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากส าหรับเศรษฐกจิ
และธุรกจิการคา้โลกทีช่ะลอตัวอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใตแ้รงกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งครึง่หลังทีค่่อนขา้งทีม่คีวามผัน

ผวนทัง้ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ ไม่วา่จะเป็นสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศจนี ปัญหาความขัดแยง้
ในตะวันออกกลาง ทีส่ง่ผลกระทบท าใหเ้ศรษฐกจิท่ัวโลกชะลอตัว สง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขันดา้นราคา จากภาวะความผันผวนทาง

เศรษฐกจิ ราคาผลติภัณฑ์ และ สถานการณ์ตงึเครยีดต่างๆ ท่ัวโลก ส่งผลใหผ้ลประกอบการ โดยรวมของบรษัิทฯ ในปี 2562 
ไดร้ับผลกระทบเชน่กัน  

 ส าหรับทัง้ปี 2562 บรษัิทฯ มผีลขาดทุนสงูถงึ 146.8 ลา้นบาท การขาดทุนสว่นใหญ่เนื่องจากปรมิาณการขายสนิคา้ทีม่ ี

Margin สงูลดลง และในสภาพทีก่ารแข่งขันสงูกดดันใหต้อ้งก าหนดราคาขายต ่าเพือ่รักษาสว่นแบง่ตลาด รายไดจ้ากการขายอยู่
ที ่1,569.2 ลา้นบาท ลดลง 12.65% จากปีกอ่นหนา้ (ปี 2561) สว่นใหญ่เนื่องจากการลดลงของราคาวัตถุดบิลดลงจาก 2,070 

USD ต่อตันในปี 2561 มาอยู่ที่ราคาเฉลีย่ 1,797 USD ต่อตันในปี 2562 ปรมิาณการสง่สนิคา้ในปี 2562 เพิม่มากขึน้อยู่ที่ 219 
ตัน มาอยู่ที ่15,748 ตัน ตน้ทุนการขายคดิเป็นเปอรเ์ซ็นตกั์บยอดขายอยูท่ี ่104.43% ซึง่สงูกว่าราคาขายเนื่องจากเหตุผลตา่ง ๆ 

ทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ คา่ใชจ่้ายขายและบรหิารเพิม่ขึน้อยู่ที ่96.17 ลา้นบาทเนื่องมาจากค่าใชจ่้ายทางการตลาดสว่นใหญ่จากตลาด

ต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้อยู่ที่ 18.9 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน ดังนัน้ จงึมีผลการด าเนินงานที่ขาดทุนอยู่ที่ 184.6 ลา้น
บาท รายไดอ้ืน่ 6.14 ลา้นบาทและมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30.61 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษัิทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 147.84 

ลา้นบาทและหลังจากภาษีแลว้มผีลขาดทนุ 146.82 ลา้นบาท 
 ในช่วงปลายปี 2562 สนิทรัพย์โดยรวมลดลงจาก 165.84 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ ส่วนใหญ่ลดลงจากสนิทรัพย์

หมนุเวยีนโดยเฉพาะสนิคา้คงคลังลดลง 215.12 ลา้นบาท และบันทกึอยู่ที ่467.74 ลา้นบาท สนิทรัพยถ์าวรเพิม่ขึน้จาก 827.86 
ลา้นบาทจากปลายปี 2561 มาอยู่ที ่885.84 ลา้นบาท เนื่องจากมกีารตดิตัง้เครือ่งจักรใหม่ ทางดา้นหนี้สนิ หนี้สนิโดยรวมลดลง

มาอยู่ที่ 807.19 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีเงนิกูย้ืมระยะสัน้ลดลงจาก 772.78 ลา้นบาทมาอยู่ที่ 582.30 ลา้นบาท เนื่องจากมีการ

ควบคุมในดา้นสนิคา้คงคลัง ส่งผลใหม้กีารใชเ้งนิทุนลดลง อย่างไรก็ตามหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้มาอยู่ที่ 224.89 ลา้นบาท  
ส่วนใหญ่มาจากเงนิกูร้ะยะยาวส าหรับเครื่องจักร ในส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงมาอยู่ที่ 913.37 ลา้นบาท และก าไรสะสมยังไม่ได ้

จัดสรรตดิลบอยูท่ี ่-10.53 ลา้นบาทเนื่องจากผลขาดทนุในปีนี้ ส าหรับอัตราสว่นทางการเงนิ เงนิทนุหมนุเวยีนตงึตัวโดยมสีัดสว่น
สภาพคล่องอยู่ที่ 1.42 อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของทุนมาอยู่ที่ 0.88 มูลค่าหุน้ทางบัญชลีดลงอยู่ที่ 9.1 บาทต่อหุน้ เนื่องจาก

ขาดทนุในปีนี้ 

 ในปี 2562 บรษัิทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 106.85 ลา้นบาท เงนิสดสุทธิใชไ้ปในการลงทุน 
139.34 ลา้นบาท เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 34.23 ลา้นบาท เงนิสดสทุธปิระจ างวดลดลง 1.71 ลา้นบาท ระยะเวลาการ

เก็บหนี้เฉลีย่ 70 วัน เพิม่ขึน้จาก 61 วัน อัตราเวลาการช าระหนี้ลดลงอยูท่ี ่127 วัน จาก 142 วัน 
/ส าหรับ... 
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 ส าหรับปี 2563 นี้ แนวโนม้การด าเนนิธุรกจิในอนาคตยังมปัีจจัยที่มีความท่าทายเพิ่มมากขึน้จากสภาวะเศรษฐกจิโลก 

ไม่ว่าจากความยดึเยื้อของสงครามการคา้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดทศิทางและแผนกลยุทธก์ารด าเนินงานใหส้อดคลอ้งเพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต สรา้งการเตบิโตและยั่งยืนทางธุรกจิในระยะยาว 

โดยบรษัิทฯ มุ่งเนน้การขยายตลาดในประเทศ เพิม่ขึน้เพื่อลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลีย่น

สัดสว่นการขายชนิดสนิคา้เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการใหด้ขี ึน้ และการควบคุมค่าใชจ่้ายซึง่บรษัิทฯ ยืดถือเป็นแนวปฏบัิตมิา
โดยตลอด การปรับปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพของโรงงานผลติ การป้องกันความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นและ

ราคาวัตถุดบิ การพัฒนาผลติภัณฑม์ูลค่าสงูดว้ยการวจิัยและนวัตกรรม มกีารพัฒนาร่วมกับลูกคา้อย่างต่อเนื่อง การใชป้ระโยชน์
จากสนิทรัพยท์ีม่อียู่ รวมถงึการหาพันธมติรทางธุรกจิ เพือ่ขยายตลาดและเพิม่ชอ่งทางการจ าหน่ายสนิคา้เพือ่รองรับการเตบิโต

ในอนาคต บรษัิทฯ จงึไดมุ้่งเนน้การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นรูปธรรมและมีประสทิธภิาพ โดยสนับสนุนใหพ้นักงานทุกระดับใน

องค์กรไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่มีโอกาสเจรญิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดา้นการแข่งขันของธุรกจิในอนาคต
ได ้บรษัิทฯ ตัง้มั่นอยูบ่นพืน้ฐานของหลักธรรมาภบิาลทีต่อ้งมคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได ้ใหค้วามส าคัญผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุก

ภาคสว่นอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม  
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนักดวีา่เบือ้งหลังความส าเร็จทัง้หลายของบรษัิทฯ นัน้ สามารถบรรลุผลไดด้ว้ยความร่วมมอื

ของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะผูบ้รหิารและกลุม่ พนักงานของบรษัิทฯ ทีไ่ดทุ้่มเทปฏบัิตงิานอยา่งเต็มความสามารถและ
พรอ้มจะน าพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมายทีด่กีว่าเสมอ คณะกรรมการ บรษัิท ขอขอบคุณผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจ

และใหก้ารสนับสนุนการด าเนนิงานและกจิการของบรษัิทฯ ดว้ยดเีสมอมา บรษัิทฯ จะพยายามตระหนักถงึวสิยัทัศน ์พันธกจิ และ

มุ่งมั่นบรหิารงานอย่างมีจรยิธรรม โปร่งใส และมคีวามรับผดิชอบภายใตก้รอบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีเพือ่ผลประโยชน์สูงสุด
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่ายอย่างยั่งยนื 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า รายละเอยีดอืน่ ๆ ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดจั้ดท าในรูปแบบ URL/QR Code และ
ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2)  กับท าเป็นรูปเลม่ทีแ่จกตอนลงทะเบยีน ขอใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม หรอืแสดงความคดิเห็น แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืแสดงความคดิเห็นอืน่

ใด จงึถอืวา่ทีป่ระชมุรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอ โดยไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิ งบดลุและงบก ำไรขำดทนุประจ ำปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
ประธานฯ ขอรายงานต่อทีป่ระชมุวา่ ในรอบปี 2562 ทีผ่า่นมางบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุโดยสรุป เป็นดังนี้ 
 

  

งบการเงนิ งบดุลและงบก าไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ไดร้ับการตรวจสอบจากคุณศริริัตน์  ศรเีจรญิทรัพย ์ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต

เลขที่ 5419 จาก บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด (เอนิสท์ แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

รายละเอยีดปรากฏตาม รายงานของผูส้อบบัญชรีับอนุญาต และงบการเงนิฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึง่ไดจั้ดส่งใหกั้บผูถ้ือ
หุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้แลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) และ ในเลม่รายงานประจ าปี 2562 ทีแ่จกตอนลงทะเบยีน  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิ งบดลุและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 88,089,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออก
เสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 

 

วำระที ่4 พจิำรณำจำ่ยเงนิปนัผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนต ัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม ถงึ 31 ธนัวำคม 2562 
 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า บรษัิทมีนโยบายที่จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ปีละ 1 ครัง้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 60 

ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้  โดยตาม
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก าหนดว่า “หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่ นอกจาก

ก าไร” ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจ านวน 148.87 ลา้นบาท และขาดทุนสะสม 10.53 ลา้นบาท 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นว่า บรษัิทฯ มผีลขาดทุนประจ างวดปีบัญช ีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ ควรงด
จ่ายเงนิปันผล จงึขอเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหง้ดจ่ายเงนิปันผล 

 ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก าหนดว่า บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

ส ารองนี้จะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  โดยบรษัิทฯ ไดส้ ารองสว่นนี้ไวค้รบแลว้ 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม หรอืคัดคา้น แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซักถาม หรอืคัดคา้นประการใด  ที่

ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหจ่้ายปันผล ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง เห็นดว้ย 88,089,706 เสยีง คดิเป็น
รอ้ยละ 100 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 
/วาระที ่5... 

งบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษัิทฯ  2562 2561 หน่วย 

     สนิทรัพยร์วม 1,720.58 1,886.42 ลา้นบาท 

     หนี้สนิรวม 807.20 809.23 ลา้นบาท 

     รายไดร้วม 1,603.93 1,845.12 ลา้นบาท 

     คา่ใชจ้่ายรวม 1,734.87 1,796.75 ลา้นบาท 

     ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้่ายทางการเงนิและรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได ้ (130.94) 48.37 ลา้นบาท 

     คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (18.94) (20.82) ลา้นบาท 

     ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (148.87) 27.59 ลา้นบาท 

     ก าไร (ขาดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บาท/หุน้) (1.49) 0.28 บาท 
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วำระที ่5 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบวำระ 

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบรษัิท ก าหนดว่าการประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึง่ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีครัง้นี้มี

กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน  ประกอบดว้ย 1) นายมาโมรุ คูโบตา้ กรรมการตรวจสอบ 2) ร.ท.กมลนัย ชัย

เฉนียน กรรมการ 3) นายโยชนิาโอะ   โตโยดะ กรรมการ 4) นายปิตพิงศ ์พศิาลบตุร กรรมการอสิระ  
โดยกรรมการที่ครบวาระครัง้นี้ มี นายปิตพิงศ ์ พศิาลบุตร ไดม้าเขา้ร่วมประชุมในวันนี้ดว้ย และไดร้ับการเสนอชือ่ให ้

กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ต่ออกีวาระหนึ่ง จงึถือเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สยีในวาระนี้ ดังนัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิให ้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดใีหก้ารพจิารณาและลงมตใินวาระนี้เป็นไปโดยอสิระโปร่งใส กรรมการท่านนี้จงึแสดง

ความจ านงขอออกจากทีป่ระชมุในวาระนี้ และขอใหก้ลับเขา้มาในทีป่ระชมุอกีครัง้หลังการประชมุระเบยีบวาระนี้แลว้เสร็จ  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน มปีระวัตโิดยย่อ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 ที่ไดจั้ดส่งใหกั้บ 
ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี้แลว้ และ ไดแ้สดงบนจอ จงึจ าเป็นตอ้งเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการตรวบสอบ/

กรรมการอิสระแทนต าแหน่งที่ว่าง ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดห้ารือกันและไดพ้ิจารณา
คุณสมบัตขิองกรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอยีด ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน มคีุณสมบัตทิี่

เหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิทฯ และไดผ้า่นกระบวนการพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบคุคลผูท้รงคุณวฒุ ิมี
ประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มภีาวะผูน้ าวสิัยทัศน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวัตทิ างานไม่ด่างพรอ้ย มคีวามสามารถ

ในการแสดงความคดิเห็นอย่างอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง มพีืน้ฐานและความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี 

และไดพ้จิารณาผลการปฏบัิตงิานในต าแหน่งหนา้ที่กรรมการแลว้ คณะกรรมการบรษัิทจงึมีมตเิห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที ่42) เลอืกตัง้กรรมการที่ครบวาระ 4 

ทา่น ประกอบดว้ย 1) นายมาโมรุ  คูโบตา้ 2) ร.ท. กมลนัย  ชัยเฉนียน 3) นายโยชนิาโอะ โตโยดะ 4) นายปิตพิงศ ์ พศิาลบุตร  
กลับเขา้เป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนึง่ โดยขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและลงมตเิป็นรายบุคคลเรยีงล าดับกันไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้คัดคา้น หรอืเสนอเป็นอยา่งอืน่ แตไ่มม่ถีอืผูถ้อืหุน้ทา่นใดคัดคา้น หรอืเสนอเป็นอยา่งอืน่  

ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มีมตเิป็นเอกฉันท์เลอืก นายมาโมรุ คูโบตา้ ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน นายโยชนิาโอะ โตโยดะ 
และ นายปิตพิงศ ์พศิาลบุตร กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวบสอบของบรษัิทฯ ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ ตามทีไ่ดเ้สนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีงโดยไมนั่บรวมสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 

ที ่ รายนาม 

คะแนนเสยีง 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

เสยีง รอ้ยละ เสยีง รอ้ยละ เสยีง รอ้ยละ 

1. นายมาโมรุ  คโูบตา้ 87,119,171 98.90 0 0 970,535 1.10 

2. ร.ท. กมลนัย  ชยัเฉนียน 87,365,595  99.18 0 0 724,111  0.82 

3. นายโยชนิาโอะ โตโยดะ 68,017,309  77.21 0 0 20,072,397 22.79 

4. นายปิตพิงศ ์พศิาลบตุร 87,802,352  99.67 0 0 287,354  0.33 
 

ก่อนจะเริม่พิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ไดเ้รียนเชญิ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ใหก้ลับเขา้มาในที่ประชุม และ

ประธานฯ ไดด้ าเนนิการประชมุตอ่ไป 
 

วำระที ่6 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่สอบบญัชปีระจ ำปี 2563 
ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า 2 บรษัิท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดร้ับการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2562 และ

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาคัดเลอืกส านักงานสอบบัญชปีระจ าปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นใหบ้รษัิท 
ส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบัญชเีดมิเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท เนื่องจากมาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชยีวชาญใน

การสอบบัญชี และไดป้ฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างดีถูกตอ้งตลอดมา นอกจากนั้นไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับปรมิาณงานและอัตราค่า

ตรวจสอบบัญชกัีบบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นว่า บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด มคีา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นชอบต่อขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลอืก บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็น

ส านักงานสอบบัญช ีประจ าปี 2563 เป็นปีที ่23 และมมีตใิหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้
บคุคลเป็นผูส้อบบัญช ีและอนุมัตคิา่สอบบัญช ีดังนี้ 

 

รายชือ่ (และ/หรอื) ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิทฯ มาแลว้ 

1.นางสาวศริรัิตน์ ศรเีจรญิทรัพย ์ 5419 5 ปี ตัง้แต ่ปี 2558 

2.นางสาวสพุรรณี  ตรยิานันทกลุ 4498 4 ปี ตัง้แต ่ปี 2554 

3.นางสาวศริาภรณ ์เอือ้อนันตก์ลุ 3844 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิทฯ 
 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชทัีง้ 3 ราย เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ นับเป็นปีที ่10 และ บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด / ผูส้อบบัญช ีไม่ได ้

เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไมม่คีวามสมัพันธแ์ละสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว  
 

คา่สอบบัญชปีระจ าปี  2563 2562 เพิม่ขึน้/ลดลง 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิส าหรับปี 850,000 890,000 (40,000) 

คา่สอบทานงบการเงนิระหวา่งการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)  600,000 600,000 - 

คา่สอบทานรายงานประจ าปี - - - 

รวมคา่สอบบัญช ี 1,450,000 1,490,000 (40,000) 

ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ่่ายอืน่ทีเ่รยีกเก็บเท่าทีจ่ าเป็นตามที่จ่ายจรงิ เชน่ ค่าเดนิทาง ค่าทีพ่ัก แต่ไมเ่กนิ 120,000 บาท ซึง่เป็นไป

ตามธรรมเนียมปฏบัิตโิดยท่ัวไป คา่ตรวจสอบบัญชตีามทีส่ านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุก าหนด (ถา้ม)ี 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
/ประธานฯ... 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถาม หรือคัดคา้น หรอืเสนอเป็นอย่างอืน่ แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถาม หรือ

คัดคา้น หรอืเสนอเป็นอยา่งอืน่ 
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทแ์ตง่ตัง้ให ้นางสาวศริริัตน ์ ศรเีจรญิทรัพยแ์ละ/หรอื นางสาวสพุรรณี ตรยิานันท

กลุ และ/หรอื นางสาวศริาภรณ์  เอือ้อนันตก์ลุ เป็นผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 ในอัตราค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีง เห็นดว้ย 88,089,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง 
คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 

 
วำระที ่7 พจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธานฯแจง้ต่อทีป่ระชมุว่า  ในปีทีผ่่านมาที่ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 41 เมือ่วันศุกรท์ี ่26 เมษายน 2562 ไดอ้นุมัติ

จ่ายคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท เบีย้ประชมุครัง้ละ 5,000 บาท และ จ่ายบ าเหน็จในอัตรารอ้ย
ละ 3 ของยอดเงนิปันผล คณะกรรมการตรวจสอบ ไมเ่กนิปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิท และ พจิารณาจากผลการด าเนินการของบรษัิทแลว้ บรษัิทฯ มผีลประกอบการ-ขาดทุนและงดจ่ายเงนิปัน

ผล เห็นควรใหค้งเบีย้ประชุมตามหลักเกณฑเ์ดมิเชน่เดยีวกับปีที่ผ่านมา คอื เบีย้ประชุม ครัง้ละ 5,000 บาทต่อท่าน และใหง้ด
จ่ายบ าเหน็จเนื่องจากบรษัิทฯ ขาดทุน สว่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรใหค้งตามหลักเกณฑเ์ดมิเชน่เดยีวกับปี

ที่ผ่านมาเช่นกัน คือ ไม่เกนิปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม  คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทียบขอ้มูลอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกัน และพจิารณาจากผลการด าเนินการของ
บรษัิทแลว้ เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเสนอ 

 

คา่ตอบแทน 

AGM ประจ าปี 2562 AGM ประจ าปี 2561 

เพิม่/ลด เบีย้ประชมุ 
(ตอ่ครัง้ตอ่คน) 

บ าเหน็จ 
(ทัง้คณะ) 

เบีย้ประชมุ 
(ตอ่ครัง้ตอ่คน) 

บ าเหน็จ 
(ทัง้คณะ) 

คณะกรรมการ 5,000 งด 5,000 3%ของเงนิปันผล เบีย้ฯเท่าเดมิ /งดบ าเหน็จ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ 5,000 บาท/ครัง้/คน 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ 5,000 บาท/ครัง้/คน เทา่เดมิ 
 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก ่คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถาม หรือคัดคา้น หรอืเสนอเป็นอย่างอืน่ แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถาม หรือ

คัดคา้น หรอืเสนอเป็นอยา่งอืน่ 
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทใ์หจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการและกรรมการตรวจสอบไดต้ามทีเ่สนอ ดว้ย

คะแนนเสยีง เห็นดว้ย 88,089,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 

 

วำระที ่8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี  
ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ใด และมคี าถามอืน่ใดอกี ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ เวลา 14.55 น.  
 

 อนึง่ กอ่นเริม่พจิารณาวาระที ่1 ไดม้ผีูถ้อืหุน้ 1 ท่าน ทีม่าลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะจาก

ผูถ้อืหุน้ทา่นอืน่ นับรวมจ านวน 10 ราย รวม 18 หุน้ กลับออกไปจากทีป่ระชมุแลว้ ดังนัน้ การพจิารณาวาระที ่1 จงึคงเหลอืผูถ้อืหุน้
มาที่เขา้ร่วมประชุม รวมจ านวน 46 ราย นับจ านวนหุน้ได ้88,087,452 หุน้ และก่อนเริม่การพิจารณาวาระที่ 2 ไดม้ีผูถ้ือหุน้ที่มี

รายชือ่ในทะเบยีนมาเขา้ร่วมประชมุเพิม่อกี 2 ราย รวม 2,154 หุน้ จงึไดนั้บรวมจ านวนดังกล่าวดว้ยตัง้แตก่ารพจิารณาลงมตใินวาระ
ที่ 2 เป็นตน้ไป รวมมีผูถ้ือหุน้มาที่เขา้ร่วมประชุม รวมจ านวน 48 ราย นับจ านวนหุน้ได ้88,087,706 หุน้  และจากการสอบทาน

ตั ้งแต่การลงมติในวาระที่ 2 เป็นตน้ไป ที่ถูกตอ้งมีผูถ้ือหุน้มาที่เขา้ร่วมประชุม รวมจ านวน 48 ราย นับจ านวนหุน้ไดเ้พียง 
88,087,606 หุน้ เท่านัน้ ส่วนผลการลงมตขิองการพจิารณาวาระที่ 5 ของนายมาโมรุ  คูโบตา้ ผลคะแนนที่ถูกตอ้งเป็น เห็นดว้ย 

87,119,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.90 ไม่เห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 970,535 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.10 

ของจ านวนหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง แต่ค านวณและขานคะแนนผดิพลาด เป็นเห็นดว้ย 86,969,795 เสยีง     คดิเป็น
รอ้ยละ 98.73 ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 งดออกเสยีง 1,119,911 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.27 ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีง โดยไดแ้สดงผลคะแนนทีถู่กตอ้งของนายมาโมรุ  คูโบตา้ ไวใ้นรายงานนี้แลว้ นอกจากนี้หลังะปิดการประชุม
ไปแลว้ไดม้ผีูถ้อืหุน้มาแสดงตนจะเขา้ร่วมประชมุ อกี 1 ราย จ านวนหุน้ 1 หุน้ จงึบันทกึไว/้ 

 

 

 

                                                         (นางสรณีย ์ดพีันธุพ์งษ์) 

                                                          ประธานกรรมการ 

                                                          ประธานทีป่ระชมุ 

 

 

                                                         (นายปราโมทย ์ หาญสกลุ) 

                                                      เลขานุการทีป่ระชมุ 

                                                     ผูจ้ดบันทกึ 


