บริษ ัท วโรปกรณ์ จำก ัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจำปี 2563 (ครงที
ั้ ่ 42)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 22 มิถน
ุ ำยน 2563 เวลำ 14.00 น.
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได ้จัดให ้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 42) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน
2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิน
้ จี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 โดยมีนางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์ เป็ นประธานในทีป
่ ระชุม
ประธานฯ แจ ้งต่อ ที่ ป ระชุม ว่า เนื่ อ งด ้วยการแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให ้การ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 42) ต ้องล่าช ้าและถูกเลือ
่ นจากวันที่ 30 เมษายน 2563 มาเป็ นวันนี้ ในนามของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและรับมอบฉันทะให ้เข ้าร่วมประชุมในวันนี้
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะบรรเทาลง แต่ยังคงมีอยู่ ดังนั น
ปั จจุบันแม ้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ เพื่อ
เป็ นการป้ องกัน ควบคุม และลดโอกาส ในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ทีจ
่ ะมีผลต่อผู ้ถือหุ ้นที่เข ้าร่วมการประชุม ทัง้ นี้
เพื่ อ ประโยชน์ ในการดู แ ลสุข ภาพของผู ้ถือ หุ ้น จึง ใคร่ข อด าเนิน การประชุม ในวัน นี้ แ บบรวบลั ด ภายใต ้กฎระเบีย บข ้อบั งคั บ ที่
เกีย
่ วข ้อง และขอให ้ผู ้เข ้าร่วมประชุมให ้ความร่วมมือในการปฏิบัตท
ิ างแนวปฏิบัตใิ นการเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ทีไ่ ด ้นาส่ง
ให ้ผู ้ถือ หุ ้นพร ้อมกั บ หนั งสือ เชิญ ประชุม ด ้วยแล ้ว ทั ง้ นี้ บริษั ทฯ ได ้ตั ง้ จุด คั ด กรองและตรวจวัด อุณ หภูม ริ ่างกายของผู ้เข ้าร่ว ม
ประชุมทุกท่านบริเวณทางเข ้าห ้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์จุดล ้างมือไว ้อย่างเพียงพอ และขอความร่วมมือจากผู ้ถือ
หุ ้นกรุณ ามอบฉั น ทะให ้กรรมการอิสระของบริษั ท ฯ เข ้าร่วมประชุม แทน เพื่อเป็ นการลดความแออัด ของผู ้เข ้าร่วมประชุม และ
บริษั ทฯ มีข ้อจ ากั ด ในเรื่อ งขนาดพื้น ที่ห ้องประชุม และวิธีก ารจั ด วางต าแหน่ ง ที่นั่ ง ผู ้เข ้าร่ว มประชุม จะถูก เชิญ ให ้นั่ งโดยเว ้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทีเ่ หมาะสม และขอความกรุณาผู ้เข ้าร่วมประชุมอย่าย ้ายหรือเลือ
่ นเก ้าอีท
้ จ
ี่ ัดให ้ไว ้ หาก
จานวนทีน
่ ั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให ้ท่านผู ้ถือหุ ้นมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข ้าร่วมประชุมแทน
การถามคาถามระหว่างการประชุม ควรใช ้วิธีการเขียนคาถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะที่เข ้าร่วม
ประชุมควรสวมหน ้ากากอนามัยหรือหน ้ากากผ ้าตลอดเวลาการประชุม
ประธานฯ กล่าวแนะนาตัว กรรมการ ผู ้บริหาร ตัวแทนผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีเ่ ข ้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นางสรณีย ์
ดีพันธุพ
์ งษ์
ประธานกรรมการ
2. นายไชยยง
ดีพันธุพ
์ งษ์
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
3. นายสหสีห ์
ชิตานนท์
กรรมการ / กรรมการผู ้จัดการ
4. นางทรงศิร ิ
สุนทรวิภาต
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายปิ ตพ
ิ งศ์
พิศาลบุตร
กรรมการอิสระ
6. นายจิรวุฒ ิ
จัยวัฒน์
กรรมการ
7. นายมาโมรุ
คูโบต ้า
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (เข ้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญีป่ น)
ุ่
8. Mr.Toshiaki
Sasaki
กรรมการ(เข ้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญีป่ น)
ุ่
9. Mr.Yoshinao
Toyoda
กรรมการ (เข ้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญีป่ น)
ุ่
กรรมการทีล
่ าประชุม
1. นายสมเกียรติ
2. ร.ท. กมลนัย

ถวิลเติมทรัพย์
ชัยเฉนียน

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. คุณศิรริ ัตน์
ศรีเจริญทรัพย์
บริษัทสานั กงาน อี วาย จากัด
2. ธนวัฒน์
ลีรัตนขจร
บริษัทสานั กงาน อี วาย จากัด
ประธานฯ แจ ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็ น 100,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
5 บาท ทุนชาระแล ้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็ น 99,902,123 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู ้ถือหุ ้นมาลงทะเบียนเข ้าร่วม
ประชุมด ้วยตนเอง และ ผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุมแทน รวมจานวน 56 ราย นับจานวนหุ ้นได ้ 88,087,470 หุ ้น
คิดเป็ นร ้อยละ 88.17 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได ้ทัง้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับฯ
้ จงวิธก
ประธานฯ ขอให ้กรรมการผู ้จัดการชีแ
ี ารออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้
้ จงวิธก
กรรมการผู ้จัดการชีแ
ี ารออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู ้ถือหุ ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นที่
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด ้วย หรือไม่เห็นด ้วย หรือ
ตนถืออยู่ โดยถือหุ ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียงผู ้ถือหุ ้นแต่ละท่านมีสท
งดออกเสีย ง เพีย งอย่า งใดอย่างหนึ่ง เท่ า นั ้น เว ้นแต่ ก รณี ผู ้รับ มอบฉั น ทะของผู ้ถือ หุ ้นที่เป็ นผู ้ลงทุ น ต่ างประเทศที่แ ต่ง ตั ง้ ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น ซึง่ จะต ้องลงคะแนนเสียงให ้เป็ นไปตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะ
ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให ้ถือเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นเป็ นมติ ถ ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออก
้ าด โดยไม่นับรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
เสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนัน
้ ๆ
การขอมติจากทีป
่ ระชุมในทุก ๆ วาระ เพือ
่ ความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู ้เข ้าร่วมประชุมที่
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง ให ้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล ้วขอให ้ยกมือขึน
้ เพือ
่ ให ้
เจ ้าหน ้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนาไปตรวจนั บคะแนนเสียง โดยจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด ้วย และ งดออกเสียง
ดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข ้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด ้วยในวาระนั น
้ ๆ หาก
ไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าในวาระนั น
้ ๆ ที่ป ระชุมมีม ติเห็ นด ้วยเป็ นเอกฉั น ท์ โดยไม่จาเป็ นต ้องลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนนอีก
/ในการณี...

2
ในกรณีผู ้เข ้าร่วมประชุมมีข ้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให ้ยกมือขึน
้ และเมือ
่ ประธานฯอนุญาตแล ้ว
ขอความกรุณาแนะนาตนเองก่อน

บริษั ทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อ บุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบั ต ิ เพื่อ เข ้ารับ การพิจ ารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ โดยได ้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจ ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.
่ บุคคลใดเพือ
แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชือ
่ รับการคัดเลือกแต่อย่างใด
บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบีย นได ้จัดส่งหนั งสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562
(ครัง้ ที่ 42) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมด ้วยเอกสารประกอบแล ้ว
ประธานฯ แจ ้งขอแก ้ไขข ้อความทีพ
่ ม
ิ พ์ผด
ิ พลาดในหนั งสือเชิญประชุม และ รายงานประจาปี ดังนี้ ในหนั งสือเชิญประชุม
1) หน ้า 1 วาระที่ 3 บรรทั ดที่ 3 ตอนท ้าย ข ้อความเดิม “และเสนอให ้ประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมั ต ิ” แก ้ไขเป็ น “และเสนอให ้ที่ประชุม
ผู ้ถือหุ ้นอนุมัต ”ิ 2) หน ้า 2 วาระที่ 5 ความเห็นของคณะกรรมการบรรทัดที่ 7 ตอนท ้าย ข ้อความเดิม “ 3) นายทาเคชิ ยาตาเบ ้ ”
แก ้ไขเป็ น “ 3) นายโยชินาโอะ โตโยดะ ” 3) หน ้า 20 ประวัต ิ นายปิ ตพ
ิ งศ์ พิศาลบุตร ในส่วนการถือหุ ้นในบริษัท ข ้อความเดิม “
ิ ธิอกเสียงทั ง้ หมด ” ในรายงานประจาปี 1) หน า้ 28 ย่อหน า้ ที่ 2
ไม่มี ” แก ้ไขเป็ น “ 11,406 หุ ้น คิดเป็ น 0.01% ของหุ ้นที่มีสท
บรรทั ด ที่ 3 ภาษาไทย ข อ้ ความเดิม “ เงิน สดใช ้ไปในกิจ กรรมจั ด หาเงิน ” แก ้ไขเป็ น “เงิน สดสุท ธิจ ากกิจ กรรมจั ด หาเงิน ”
ภาษาอังกฤษ ข ้อความเดิม “ Cash used in financing activities ” แก ้ไขเป็ น “Net cash flow from financing activities ”
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและเริม
่ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
่ จ ัดขึน
วำระที่ 1 พิจำรณำร ับรองรำยงำนกำรประชุมสำม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจำปี 2562 (ครงที
ั้ ่ 41) ซึง
้ เมือ
่ ว ันศุก ร์ท ี่ 26
เมษำยน 2562
ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 41) ที่จัดขึน
้ เมื่อวัน ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2561
ซึ่ง บริษั ทฯ ได จ้ ั ด ท ารายงานการประชุ ม ฯ แล ้วเสร็ จ ภายใน 14 วั น นั บ ตั ้ง แต่ วั น ประชุ ม สามั ญ ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ และได ส
้ ่ง ให ต
้ ลาด
หลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ช ย์ ภายในระยะเวลาที่ก ฎหมายกาหนด พร ้อมเผยแพร่ บ นเว๊ บ ไซด์ข องบริษั ทฯ
http://www.Varopakorn.com ด ้วย ตามที่ไ ด ้จั ด ส่ง ให ผ
้ ู ้ถือ หุ ้นพร ้อมหนั ง สือ เชิญ ประชุม แล ้ว (ตามสิง่ ที่ ส่ง มาด ้วย 1) โดย
คณะกรรมการเห็นว่าได ้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว ้อย่างถูกต ้อง จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือขอแก ้ไขรายงานการประชุม ฯ แต่ไม่มีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซัก ถามหรือขอ
แก ้ไขประการใด
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์รับรองรายงานการประชุมตามทีเ่ สนอ ด ้วยคะแนนเสียง เห็นด ้วย 88,087,452
เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 100 ไม่เห็ นด ้วย 0 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสีย ง 0 เสีย ง คิด เป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นที่ม า
ิ ธิออกเสียง โดยไม่มผ
ประชุมและมีสท
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 2 ร ับทรำบรำยงำนประจำปี และผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562
ประธานฯ ขอให ้ กรรมการผู ้จัดการ เป็ นผู ้รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ทีผ
่ า่ นมาในนามคณะกรรมการบริษัท
ให ้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู ้จัดการได ้รายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ปี 2019 เป็ นปี ทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอย่างมากสาหรับเศรษฐกิจ
และธุรกิจการค ้าโลกทีช
่ ะลอตัวอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต ้แรงกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงครึง่ หลังทีค
่ ่อนข ้างทีม
่ ค
ี วามผัน
ผวนทัง้ ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นสงครามการค ้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ปั ญหาความขัดแย ้ง
ในตะวันออกกลาง ทีส
่ ง่ ผลกระทบทาให ้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลให ้เกิดการแข่งขันด ้านราคา จากภาวะความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ ราคาผลิตภัณ ฑ์ และ สถานการณ์ ตงึ เครียดต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให ้ผลประกอบการ โดยรวมของบริษัท ฯ ในปี 2562
ได ้รับผลกระทบเช่นกัน
สาหรับทัง้ ปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสูงถึง 146.8 ล ้านบาท การขาดทุนส่วนใหญ่เนื่องจากปริมาณการขายสินค ้าทีม
่ ี
Margin สูงลดลง และในสภาพทีก
่ ารแข่งขันสูงกดดันให ้ต ้องกาหนดราคาขายต่าเพือ
่ รักษาส่วนแบ่งตลาด รายได ้จากการขายอยู่
ที่ 1,569.2 ล ้านบาท ลดลง 12.65% จากปี ก่อนหน ้า (ปี 2561) ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของราคาวัตถุดบ
ิ ลดลงจาก 2,070
USD ต่อตันในปี 2561 มาอยู่ที่ราคาเฉลีย
่ 1,797 USD ต่อตันในปี 2562 ปริมาณการส่งสินค ้าในปี 2562 เพิม
่ มากขึน
้ อยู่ที่ 219
ตัน มาอยู่ที่ 15,748 ตัน ต ้นทุนการขายคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์กับยอดขายอยูท
่ ี่ 104.43% ซึง่ สูงกว่าราคาขายเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ
ทีไ่ ด ้กล่าวข ้างต ้น ค่าใช ้จ่ายขายและบริหารเพิม
่ ขึน
้ อยู่ที่ 96.17 ล ้านบาทเนื่องมาจากค่าใช ้จ่ายทางการตลาดส่วนใหญ่จากตลาด
ต่างประเทศ ค่าใช ้จ่ายดอกเบีย
้ อยู่ที่ 18.9 ล ้านบาทลดลงจากปี ก่อน ดังนั น
้ จึงมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนอยู่ที่ 184.6 ล ้าน
บาท รายได ้อืน
่ 6.14 ล ้านบาทและมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30.61 ล ้านบาท ส่งผลให ้บริษั ทฯ มีผ ลขาดทุนอยู่ที่ 147.84
ล ้านบาทและหลังจากภาษีแล ้วมีผลขาดทุน 146.82 ล ้านบาท
ในช่ว งปลายปี 2562 สิน ทรัพ ย์โ ดยรวมลดลงจาก 165.84 ล ้านบาทจากปี ก่อ นหน า้ ส่วนใหญ่ ล ดลงจากสิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนโดยเฉพาะสินค ้าคงคลังลดลง 215.12 ล ้านบาท และบันทึกอยู่ที่ 467.74 ล ้านบาท สินทรัพย์ถาวรเพิม
่ ขึน
้ จาก 827.86
ิ หนี้สน
ิ โดยรวมลดลง
ล ้านบาทจากปลายปี 2561 มาอยู่ที่ 885.84 ล ้านบาท เนื่องจากมีการติดตัง้ เครือ
่ งจักรใหม่ ทางด ้านหนี้สน
้ ลดลงจาก 772.78 ล ้านบาทมาอยู่ที่ 582.30 ล ้านบาท เนื่ องจากมีก าร
มาอยู่ที่ 807.19 ล ้านบาท ส่งผลให ้มีเงินกู ้ยืมระยะสัน
ิ ไม่หมุนเวียนเพิม
ควบคุมในด ้านสินค ้าคงคลัง ส่งผลให ้มีการใช ้เงินทุนลดลง อย่างไรก็ตามหนี้สน
่ ขึน
้ มาอยู่ที่ 224.89 ล ้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากเงินกู ้ระยะยาวสาหรับเครื่องจักร ในส่วนของผู ้ถือหุ ้นลดลงมาอยู่ที่ 913.37 ล ้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได ้
จัดสรรติดลบอยูท
่ ี่ -10.53 ล ้านบาทเนื่องจากผลขาดทุนในปี นี้ สาหรับอัตราส่วนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนตึงตัวโดยมีสัดส่วน
ิ ต่อส่วนของทุนมาอยู่ที่ 0.88 มูลค่าหุ ้นทางบัญชีลดลงอยู่ที่ 9.1 บาทต่อหุ ้น เนื่องจาก
สภาพคล่องอยู่ที่ 1.42 อัตราส่วนหนี้สน
ขาดทุนในปี นี้
ในปี 2562 บริษั ทฯ มีก ระแสเงิน สดสุท ธิจ ากกิจ กรรมด าเนิน งาน 106.85 ล ้านบาท เงิน สดสุท ธิใช ้ไปในการลงทุ น
139.34 ล ้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34.23 ล ้านบาท เงินสดสุทธิประจางวดลดลง 1.71 ล ้านบาท ระยะเวลาการ
เก็บหนี้เฉลีย
่ 70 วัน เพิม
่ ขึน
้ จาก 61 วัน อัตราเวลาการชาระหนี้ลดลงอยูท
่ ี่ 127 วัน จาก 142 วัน
/สาหรับ...
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สาหรับปี 2563 นี้ แนวโน ้มการดาเนินธุรกิจในอนาคตยังมีปัจจัยที่มีความท่าทายเพิ่มมากขึน
้ จากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ไม่ว่าจากความยึด เยื้อ ของสงครามการค ้า บริษั ทฯ ได ้กาหนดทิศทางและแผนกลยุท ธ์การดาเนินงานให ้สอดคล ้องเพื่อ รัก ษา
ความสามารถในการแข่งขั นและสามารถรับ มือต่อการเปลีย
่ นแปลงในอนาคต สร ้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว
่ งจากความไม่แ น่น อนของตลาดโลก การปรับ เปลีย
โดยบริษั ทฯ มุ่งเน น
้ การขยายตลาดในประเทศ เพิม
่ ขึน
้ เพื่อ ลดความเสีย
่ น
สัดส่วนการขายชนิดสินค ้าเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการให ้ดีขน
ึ้ และการควบคุมค่าใช ้จ่ายซึง่ บริษัทฯ ยืดถือเป็ นแนวปฏิบัตม
ิ า
่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย
โดยตลอด การปรับปรุงและเพิม
่ ประสิทธิภาพของโรงงานผลิต การป้ องกันความเสีย
่ นและ
ราคาวัตถุดบ
ิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด ้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับลูกค ้าอย่างต่อเนื่อง การใช ้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ทม
ี่ อ
ี ยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ
่ ขยายตลาดและเพิม
่ ช่องทางการจาหน่ายสินค ้าเพือ
่ รองรับการเติบโต
ในอนาคต บริษั ท ฯ จึงได ้มุ่ง เน น
้ การพั ฒ นาบุคลากรให ้เป็ นรูปธรรมและมีป ระสิท ธิภ าพ โดยสนั บ สนุน ให ้พนั กงานทุ กระดั บ ใน
องค์ก รได ้ใช ้ความรู ้ความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ มีโ อกาสเจริญ เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถด ้านการแข่ ง ขั น ของธุร กิจ ในอนาคต
ได ้ บริษัทฯ ตัง้ มั่นอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลทีต
่ ้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ ให ้ความสาคัญผู ้มีสว่ นได ้เสียในทุก
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวา่ เบือ
้ งหลังความสาเร็จทัง้ หลายของบริษัทฯ นัน
้ สามารถบรรลุผลได ้ด ้วยความร่วมมือ
ของผู ้เกีย
่ วข ้องทุกฝ่ ายโดยเฉพาะคณะผู ้บริหารและกลุม
่ พนั กงานของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ทุ่มเทปฏิบัตงิ านอย่างเต็มความสามารถและ
พร ้อมจะนาพาองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายทีด
่ ก
ี ว่าเสมอ คณะกรรมการ บริษัท ขอขอบคุณผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ ายทีไ่ ด ้ให ้ความไว ้วางใจ
ั ทัศน์ พันธกิจ และ
และให ้การสนับสนุนการดาเนินงานและกิจการของบริษัทฯ ด ้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสย
มุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบภายใต ้กรอบการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี เพือ
่ ผลประโยชน์สูงสุด
ของผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องทุกฝ่ ายอย่างยั่งยืน
ประธานฯ แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า รายละเอียดอืน
่ ๆ ปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได ้จัดทาในรูปแบบ URL/QR Code และ
ได ้จัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้ว (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 2) กับทาเป็ นรูปเล่มทีแ
่ จกตอนลงทะเบียน ขอให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอืน
่
ใด จึงถือว่าทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานประจาปี และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ตามทีเ่ สนอ โดยไม่มก
ี ารลงมติในวาระนี้
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2562
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุม ัติงบกำรเงิน งบดุลและงบกำไรขำดทุนประจำปี 2562 สิน
ประธานฯ ขอรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ในรอบปี 2562 ทีผ
่ า่ นมางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนโดยสรุป เป็ นดังนี้
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม
ิ รวม
หนี้สน
รายได ้รวม
ค่าใช ้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและรายได ้ (ค่าใช ้จ่าย) ภาษีเงินได ้
ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท/หุ ้น)

2562
1,720.58
807.20
1,603.93
1,734.87
(130.94)
(18.94)
(148.87)
(1.49)

2561
1,886.42
809.23
1,845.12
1,796.75
48.37
(20.82)
27.59
0.28

หน่วย
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
บาท

งบการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได ้รับการตรวจสอบจากคุณศิรริ ัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5419 จาก บริษั ท ส านั ก งาน อีวาย จ ากั ด (เอิน ส์ท แอนด์ ยั ง ) และ คณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็ น ชอบแล ้ว
รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึง่ ได ้จัดส่งให ้กับผู ้ถือ
หุ ้นพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้แล ้ว (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจาปี 2562 ทีแ
่ จกตอนลงทะเบียน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดมีข ้อซักถามเพิม
่ เติมอีก ประธานฯ จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตงิ บการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุน สิน
ตามที่เสนอด ้วยคะแนนเสียง เห็ นด ้วย 88,089,706 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 100 ไม่เห็ นด ้วย 0 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 0 งดออก
ิ ธิออกเสียง โดยไม่มผ
เสียง 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 4 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผล สำหร ับผลกำรดำเนินงำนตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธ ันวำคม 2562
ประธานฯ แจ ้งต่อที่ประชุมว่า บริษั ทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั น ผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นปี ละ 1 ครั ง้ ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 60
ของก าไรสุ ท ธิจ ากการด าเนิน งาน ทั ้ง นี้ ขึ้น อยู่ กั บ การพิจ ารณาพิจ ารณาอนุ มั ต ิข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ถ้ ือ หุ น
้ โดยตาม
พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด และข ้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่า “ห ้ามมิให ้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
่ นอกจาก
ก าไร” ณ สิ้น ปี 2562 บริษั ทฯ มี ผ ลประกอบการขาดทุ น จ านวน 148.87 ล า้ นบาท และขาดทุ น สะสม 10.53 ล า้ นบาท
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ควรงด
คณะกรรมการพิจารณาแล ้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจางวดปี บัญชี สิน
จ่ายเงินปั นผล จึงขอเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้งดจ่ายเงินปั นผล
ตามพระราชบัญ ญั ตบ
ิ ริษัท มหาชนจากั ด และข ้อบังคับของบริษั ทฯ กาหนดว่า บริษัท ฯ ต ้องจัดสรรกาไรสุท ธิประจาปี
ส่ว นหนึ่งไว ้เป็ นทุน ส ารองไม่น อ้ ยกว่าร ้อยละ 5 ของกาไรสุท ธิป ระจ าปี หั ก ด ้วยยอดเงิน ขาดทุน สะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุ น
สารองนี้จะมีจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได ้สารองส่วนนี้ไว ้ครบแล ้ว
จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม หรือคัดค ้าน แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค ้านประการใด ที่
ประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตใิ ห ้จ่ายปั นผล ตามทีเ่ สนอ ด ้วยคะแนนเสียง เห็นด ้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็ น
ิ ธิ
ร ้อยละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
่
ออกเสียง โดยไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี วนได ้เสียในวาระนี้
/วาระที่ 5...

4
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตงกรรมกำรแทนกรรมกำรที
ั้
ค
่ รบวำระ
ประธานฯ แจ ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญั ต ิบริษัทมหาชนจากัด และข ้อบังคับของบริษั ท กาหนดว่าการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทุกครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ครัง้ นี้มี
กรรมการที่ต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด ้วย 1) นายมาโมรุ คูโบต ้า กรรมการตรวจสอบ 2) ร.ท.กมลนั ย ชัย
เฉนียน กรรมการ 3) นายโยชินาโอะ โตโยดะ กรรมการ 4) นายปิ ตพ
ิ งศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ
่ ให ้
โดยกรรมการที่ครบวาระครัง้ นี้ มี นายปิ ต พ
ิ งศ์ พิศาลบุตร ได ้มาเข ้าร่วมประชุมในวัน นี้ด ้วย และได ้รับการเสนอชือ
กลับเข ้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษั ทฯ ต่ออีก วาระหนึ่ง จึงถือเป็ นผู ้มีส่วนได ้เสียในวาระนี้ ดังนั น
้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให ้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี ห ้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็ นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการท่านนี้จงึ แสดง
ความจานงขอออกจากทีป
่ ระชุมในวาระนี้ และขอให ้กลับเข ้ามาในทีป
่ ระชุมอีกครัง้ หลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล ้วเสร็จ
้ จงต่อทีป
ประธานฯ ชีแ
่ ระชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน มีประวัตโิ ดยย่อ ตามสิง่ ทีส
่ ่งมาด ้วย 3 ที่ได ้จัดส่งให ้กับ
ผู ้ถือ หุ น
้ พร ้อมกั บ หนั ง สือ เชิญ ประชุม ครั ง้ นี้ แ ล ้ว และ ได ้แสดงบนจอ จึง จ าเป็ นต ้องเลือ กตั ง้ กรรมการ/กรรมการตรวบสอบ/
กรรมการอิสระแทนต าแหน่ ง ที่ว่าง ทั ง้ นี้ คณะกรรมการบริษั ทซึง่ ไม่ร วมกรรมการผู ้มีส่ว นได ้เสีย ได ้หารือ กั น และได ้พิจ ารณา
คุณ สมบัตข
ิ องกรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน มีคุณ สมบัตท
ิ ี่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได ้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็ นบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒ ิ มี
ประสบการณ์ในด ้านต่าง ๆ มีภาวะผู ้นาวิสัยทัศน์กว ้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตท
ิ างานไม่ด่างพร ้อย มีความสามารถ
่ วชาญจากหลากหลายอาชีพ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกีย
่ วข ้อง มีพน
ื้ ฐานและความเชีย
และได ้พิจ ารณาผลการปฏิบั ต งิ านในต าแหน่ งหน า้ ที่ก รรมการแล ้ว คณะกรรมการบริษั ทจึง มีม ติเห็ น ชอบตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 42) เลือกตัง้ กรรมการที่ครบวาระ 4
ท่าน ประกอบด ้วย 1) นายมาโมรุ คูโบต ้า 2) ร.ท. กมลนั ย ชัยเฉนียน 3) นายโยชินาโอะ โตโยดะ 4) นายปิ ตพ
ิ งศ์ พิศาลบุตร
กลับเข ้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและลงมติเป็ นรายบุคคลเรียงลาดับกันไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นคัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่ แต่ไม่มถ
ี อ
ื ผู ้ถือหุ ้นท่านใดคัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่
ที่ป ระชุม พิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์เลือ ก นายมาโมรุ คูโบต ้า ร.ท.กมลนั ย ชัยเฉนีย น นายโยชิน าโอะ โตโยดะ
และ นายปิ ตพ
ิ งศ์ พิศาลบุตร กลับเข ้าดารงตาแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวบสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีไ่ ด ้เสนอ
ด ้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียทีไ่ ม่ได ้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

รายนาม
นายมาโมรุ คูโบต ้า
ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน
นายโยชินาโอะ โตโยดะ
นายปิ ตพ
ิ งศ์ พิศาลบุตร

เห็นด ้วย
เสียง
87,119,171
87,365,595
68,017,309
87,802,352

ร ้อยละ
98.90
99.18
77.21
99.67

คะแนนเสียง
ไม่เห็นด ้วย
เสียง
ร ้อยละ
0
0
0
0

0
0
0
0

งดออกเสียง
เสียง
ร ้อยละ
970,535
1.10
724,111
0.82
20,072,397
22.79
287,354
0.33

ก่อ นจะเริม
่ พิจ ารณาในวาระถั ด ไป ประธานฯ ได ้เรีย นเชิญ นายปิ ติพ งศ์ พิศ าลบุ ต ร ให ้กลั บ เข ้ามาในที่ป ระชุม และ
ประธานฯ ได ้ดาเนินการประชุมต่อไป
วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชี และกำหนดค่ำสอบบ ัญชีประจำปี 2563
ประธานฯ แจ ้งให ้ที่ประชุมทราบว่า 2 บริษั ท ส านั กงาน อีวาย จากั ด ได ้รั บการแต่งตั ง้ เป็ นผู ้สอบบั ญชีประจ าปี 2562 และ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้มีการพิจารณาคัดเลือกสานั กงานสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให ้บริษัท
สานั กงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทางานทีด
่ ี มีความเชียวชาญใน
การสอบบั ญ ชี และได ้ปฏิบั ต ิหน า้ ที่ ได ้อย่ างดีถู กต ้องตลอดมา นอกจากนั ้นได พ
้ ิจารณาเปรียบเที ยบกั บปริมาณงานและอั ตราค่ า
ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ในระดับเดียวกันแล ้วเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีคา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด เป็ น
สานั กงานสอบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นปี ที่ 23 และมีมติให ้เสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้
บุคคลเป็ นผู ้สอบบัญชี และอนุมัตค
ิ า่ สอบบัญชี ดังนี้
่ (และ/หรือ)
รายชือ
1.นางสาวศิรริ ัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
2.นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
3.นางสาวศิราภรณ์ เอือ
้ อนันต์กล
ุ

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5419
4498
3844

่ ในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล ้ว
เป็ นผู ้ลงลายมือชือ
5 ปี ตัง้ แต่ ปี 2558
4 ปี ตัง้ แต่ ปี 2554
่ ในงบการเงินของบริษัทฯ
ยังไม่เคยเป็ นผู ้ลงลายมือชือ

ทัง้ นี้ ผู ้สอบบัญชีทัง้ 3 ราย เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั บเป็ นปี ที่ 10 และ บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด / ผู ้สอบบัญชี ไม่ได ้
เป็ นผู ้ถือหุ ้น หรือไม่มค
ี วามสัมพันธ์และส่วนได ้เสียกับบริษัทฯ / ผู ้บริหาร / ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าว
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)
ค่าสอบทานรายงานประจาปี
รวมค่าสอบบัญชี

2563
850,000
600,000
1,450,000

2562
890,000
600,000
1,490,000

เพิม
่ ขึน
้ /ลดลง
(40,000)
(40,000)

ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช่จ่ายอืน
่ ทีเ่ รียกเก็บเท่าทีจ
่ าเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพ
่ ัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึง่ เป็ นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบัตโิ ดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามทีส
่ านั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนด (ถ ้ามี)
จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา
/ประธานฯ...

5
ประธานฯ เปิ ด โอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซัก ถาม หรือคั ดค ้าน หรือ เสนอเป็ นอย่างอืน
่ แต่ไม่มีผู ้ถือ หุ ้นท่านใดซักถาม หรือ
คัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตัง้ ให ้ นางสาวศิรริ ัตน์ ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันท
กุล และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ
้ อนันต์กล
ุ เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ในอัตราค่าตอบแทนตามทีเ่ สนอ
ด ้วยคะแนนเสียง เห็นด ้วย 88,089,706 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสีย ง 0 เสีย ง
ิ ธิออกเสียง โดยไม่มผ
คิดเป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
ประธานฯแจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า ในปี ทีผ
่ ่านมาที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 41 เมือ
่ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ได ้อนุมัต ิ
จ่ายค่าตอบแทนให ้แก่กรรมการ ประกอบด ้วย คณะกรรมการบริษัท เบีย
้ ประชุมครัง้ ละ 5,000 บาท และ จ่ายบาเหน็จในอัตราร ้อย
ละ 3 ของยอดเงินปั นผล คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปี ละ 500,000 บาท รวมเบีย
้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนได ้พิจ ารณาความเหมาะสมของค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดาเนินการของบริษัทแล ้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการ-ขาดทุน และงดจ่ายเงินปั น
ผล เห็นควรให ้คงเบีย
้ ประชุม ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปี ที่ผ่านมา คือ เบีย
้ ประชุม ครัง้ ละ 5,000 บาทต่อท่าน และให ้งด
จ่ายบาเหน็ จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให ้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปี
ที่ผ่านมาเช่น กั น คือ ไม่เกิน ปี ละ 500,000 บาท รวมเบี้ย ประชุม คณะกรรมการได ้พิจ ารณาความเหมาะสมของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข ้อมูลอ ้างอิงจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดาเนินการของ
บริษัทแล ้ว เห็นชอบตามทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

AGM ประจาปี 2562
เบีย
้ ประชุม
บาเหน็จ
(ต่อครัง้ ต่อคน)
(ทัง้ คณะ)
5,000

งด

AGM ประจาปี 2561
เบีย
้ ประชุม
บาเหน็จ
(ต่อครัง้ ต่อคน)
(ทัง้ คณะ)
5,000

3%ของเงินปันผล

เพิม
่ /ลด
เบีย
้ ฯเท่าเดิม /งดบาเหน็ จ

500,000 บาท รวมเบีย
้ ประชุม 5,000 บาท/ครัง้ /คน 500,000 บาท รวมเบีย
้ ประชุม 5,000 บาท/ครัง้ /คน เท่าเดิม

จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให ้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯ เปิ ด โอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซัก ถาม หรือคั ดค ้าน หรือ เสนอเป็ นอย่างอืน
่ แต่ไม่มีผู ้ถือ หุ ้นท่านใดซักถาม หรือ
คัดค ้าน หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
่
ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์ให ้จ่ายค่าตอบแทนให ้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได ้ตามทีเ่ สนอ ด ้วย
คะแนนเสียง เห็นด ้วย 88,089,706 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 100 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิด เป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสีย ง 0 เสีย ง คิด
ิ ธิออกเสียง โดยไม่มผ
เป็ นร ้อยละ 0 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
ี ู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียในวาระนี้
วำระที่ 8 พิจำรณำเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มผ
ี ู ้ใดเสนอเรือ
่ งอืน
่ ใด และมีคาถามอืน
่ ใดอีก ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม เวลา 14.55 น.
อนึง่ ก่อนเริม
่ พิจารณาวาระที่ 1 ได ้มีผู ้ถือหุ ้น 1 ท่าน ทีม
่ าลงทะเบียนเพื่อเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและรับมอบฉั นทะจาก
ผู ้ถือหุ ้นท่านอืน
่ นับรวมจานวน 10 ราย รวม 18 หุ ้น กลับออกไปจากทีป
่ ระชุมแล ้ว ดังนั น
้ การพิจารณาวาระที่ 1 จึงคงเหลือผู ้ถือหุ ้น
มาที่เข ้าร่วมประชุม รวมจ านวน 46 ราย นั บจ านวนหุ ้นได ้ 88,087,452 หุ ้น และก่อนเริม
่ การพิจารณาวาระที่ 2 ได ้มีผู ้ถือหุ ้นที่มี
่ ในทะเบียนมาเข ้าร่วมประชุมเพิม
รายชือ
่ อีก 2 ราย รวม 2,154 หุ ้น จึงได ้นับรวมจานวนดังกล่าวด ้วยตัง้ แต่การพิจารณาลงมติในวาระ
ที่ 2 เป็ นต ้นไป รวมมีผู ้ถือหุ ้นมาที่เข ้าร่วมประชุม รวมจานวน 48 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ 88,087,706 หุ ้น และจากการสอบทาน
ตั ้ง แต่ ก ารลงมติใ นวาระที่ 2 เป็ นต น
้ ไป ที่ ถู ก ต อ้ งมี ผู ถ้ ื อ หุ น
้ มาที่ เข า้ ร่ ว มประชุ ม รวมจ านวน 48 ราย นั บ จ านวนหุ น
้ ได เ้ พี ย ง
88,087,606 หุ ้น เท่านั น
้ ส่วนผลการลงมติของการพิจารณาวาระที่ 5 ของนายมาโมรุ คูโบต ้า ผลคะแนนที่ถูกต ้องเป็ น เห็นด ้วย
87,119,171 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 98.90 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสียง 970,535 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 1.10
ิ ธิออกเสียง แต่คานวณและขานคะแนนผิดพลาด เป็ นเห็นด ้วย 86,969,795 เสียง
ของจานวนหุ ้นที่มาประชุมและมีสท
คิดเป็ น
ร ้อยละ 98.73 ไม่เห็นด ้วย 0 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 0 งดออกเสียง 1,119,911 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ 1.27 ของจานวนหุ ้นทีม
่ าประชุม
ิ ธิออกเสียง โดยได ้แสดงผลคะแนนทีถ
และมีสท
่ ูกต ้องของนายมาโมรุ คูโบต ้า ไว ้ในรายงานนี้แล ้ว นอกจากนี้หลังะปิ ดการประชุม
ไปแล ้วได ้มีผู ้ถือหุ ้นมาแสดงตนจะเข ้าร่วมประชุม อีก 1 ราย จานวนหุ ้น 1 หุ ้น จึงบันทึกไว ้/

(นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานทีป
่ ระชุม

(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการทีป
่ ระชุม
ผู ้จดบันทึก

