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M E T C O

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

                         วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งที่ 1/2562

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งที่ 1/2561

           2. รายงานประจ�าปีส�าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (CD-ROM)

           3. ประวัติการท�างานโดยย่อของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งอีกหนึ่งสมัย

     4. ประวัติการท�างานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ

     5. ข้อปฏิบัติส�าหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

     6. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะน�าการใช้

     7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

     8. เอกสารแสดงสิทธิเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

     9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

         

  โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มรูาโมโต้ อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) จงึขอเรยีนเชญิท่านเข้าร่วมประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้อง

ทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

  วาระที่ 1.   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

      วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2561 

       โดยได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง 

      พาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย  

      และภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

  

      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

      ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2561 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

  วาระที่ 2.   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2561 และพิจารณารับทราบรายงานผลการ 

      ด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561

      วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  

      บริษัทจึงได้จัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ 

      บริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ทั้งนี้ 

      รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจ�าปี 2561 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 2)
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      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน 

      และรายงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีและสอบทาน 

      โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนออนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

      ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเพื่อเสนออนุมัติ  

  วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับต�าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

      วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดพ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของ 

      หนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ระบไุว้ว่ากรรมการหนึง่ในสามท่าน (1/3) หรอืหากเป็นจ�านวนทีห่ารด้วยสามไม่ลงตวั 

      จ�านวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุดจะต้องพ้นวาระจากต�าแหน่ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ 

      ที่ครบก�าหนดตามวาระดังต่อไปนี้

       1.  นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์, กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

       2.  นายอิจิโร่ นิชิมูระ, กรรมการ

      

      จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2561  

      ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการ 

      สรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่ครบก�าหนดออกจาก 

      ต�าแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 อย่างละเอียดรอบคอบ  

      คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลงาน ประสบการณ์  

      ความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการ 

      ท้ัง 2 ท่าน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ นายไพจิตร โรจนวานิช ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 

      กรรมการ  มคีวามประสงค์ขอลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที ่30 พฤศจิกายน  

      2561 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่ง  

      โดยได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท  

      เห็นว่านางวงศ์ทิพา บุนนาค มีผลงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

      อิสระ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหา แทนนายไพจิตร โรจนวานิชที่ขอลาออกด้วย

      ความคดิเหน็ของคณะกรรมการ : จากการทีบ่รษิทัฯ ได้ให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอบคุคลเพือ่เข้าคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

      ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการ 

      ที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควร 

      เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และนายอิจิโร่ นิชิมูระ  

      ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และสมาชิก 

      คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

      นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางวงศ์ทิพา บุนนาค ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง 

      กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทน นอกจากนี้จะด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการก�ากับดูแล 

      กิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาแทนนายไพจิตร โรจนวานิช ที่ขอลาออกด้วย
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      อัตราการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการ 

      จ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561 2560 2559

ก�าไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)  199,093,944  182,517,897 420,413,273

จ�านวนหุ้น (หุ้น   

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 9.53  8.73 20.12

เงินปันผลจ่าย (บาท) 271,675,300  167,184,800 292,573,400

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 13.00  8.00 14.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ 99.93%  91.60% 69.59%

      และก�าไรสะสม

     

      หมายเหตุ ก�าไรสุทธิและก�าไรสะสมได้ช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

      การก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลจะด�าเนินการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบาย

      บริษัทฯ อย่างไรก็ดีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

      การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน  

      เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรก�าไรของปี 2561  

      และก�าไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  วาระที่ 6.  การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก�าหนดค่าตอบแทน

      วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดพ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  

      ซ่ึงก�าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ 

      ตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  

      จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

       1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง,  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 และ/หรือ

       2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์,  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 และ/หรือ

       3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ,   ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604

      ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด จัดหา 

      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

      แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

      ซึ่งประวัติการท�างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอ 

      ให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงัรายนามต่อไปนีข้องบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชี  

      จ�ากัด 



886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230, โทร. 0 2517-5010-2, 0 2518-1280-6 แฟ็กซ์ 0 2517-1672, 0 2518-1287

5
M E T C O

      คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

      อนมุตัค่ิาสอบบญัชปีระจ�าปี 2562 ของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 4,500,000 บาท ซึง่เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 

      กับปีที่ผ่านมามีดังนี้

      ค่าตอบแทนการสอบบัญชี         2562 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม     2561 เปลี่ยนแปลงร้อยละ

 ค่าสอบบัญชี

  บริษัทฯ 3,350,000 3,250,000 3.08

  บริษัทย่อย 1,150,000 1,030,000 11.65

  รวม  4,500,000 4,280,000 5.14

 ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

  บริษัทฯ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  บริษัทย่อย 150,000 270,000 (44.44)

  รวม  150,000 270,000 (44.44)

      หมายเหตุ ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของแต่ละปี

  วาระที่ 7 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

      จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (กรุณาดูแผนที่ใน 

      เอกสารแนบ 9) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอ�านาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครัง้นี ้กรณุา 

      กรอกแบบฟอร์มหนงัสอืมอบอ�านาจให้ถกูต้อง (เลอืกแบบฟอร์มเพยีงชดุเดยีว) ซึง่อยูใ่นเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 6)  

      หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

      เป็นผู้รับมอบอ�านาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ใน 

      รายการเอกสารแนบ 7 ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่ 

      แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอ�านาจตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 8) ถึงประธาน 

      คณะกรรมการก่อนการประชุม

      บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมส�าหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

      (www.metco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูวาระการประชุมล่วงหน้า

      บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

  

 ขอแสดงความนับถือ

      

 (นายโยอิจิ มูราโมโต้)

 ประธานคณะกรรมการ / ประธานบริษัท
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บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

 1.  นาย โยอิจิ มูราโมโต้   กรรมการ

 2.  นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้  กรรมการ

 3.  นาย ทะซึยะ อะวาซุ   กรรมการ

 4.  นาย อิจิโร่ นิชิมูระ   กรรมการ

 5.  นาย ไพจิตร โรจนวานิช  กรรมการ

 6.  นาย วันชัย อ�่าพึ่งอาตม์  กรรมการ

 7.  นาย นพ โรจนวานิช   กรรมการ

 นายโยอิจิ มูราโมโต้ประธานในที่ประชุม ได้ขออนุญาตกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุม ก่อนที่จะมีการด�าเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้วดังนี้

 ขอขอบคณุทกุๆท่านทีเ่สยีสละเวลาอนัมค่ีาให้เกยีรตมิาร่วมประชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ของบรษิทั มรูาโมโต้ อเีลค็ตรอน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในวันนี้

 ขออนุญาตท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการด�าเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบ

 ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 อนัดบัแรก จะท�าการอธบิายเรือ่งทีบ่รษิทัจะขอให้พจิารณาอนมุตัติามวาระการประชมุ หลงัจากนัน้ จะให้ท่านผูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ 

ในกรณีที่มีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่จะท�าการซักถาม ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถามเดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดและ

แจ้งชื่อพร้อมล�าดับที่ของตนเอง และแจ้งประเด็นที่ต้องการซักถาม

 หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท�าการลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน

 การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการน�าเสนอและพิจารณา 

ในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท�าเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนน

ของแต่ละวาระที่ได้รับแจกพร้อมลงลายมือชื่อก�ากับ หลังจากนั้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่เลือกออกเสียงว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ  

“งดออกเสียง” เท่านั้น ดังนั้น ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” กับระเบียบวาระที่บริษัทน�าเสนอ 

 บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกท�าเครื่องหมายทั้งช่อง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้ง 2 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย

ครบั และในส่วนของบตัรทีล่งคะแนน “เหน็ด้วย” ขอให้เกบ็ไว้กบัตวัท่านก่อน เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัจะท�าการเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัจากเสรจ็การ

ประชุม

 การลงคะแนนในครั้งนี้ คุณวิภาวีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจะท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่ามีการด�าเนินการที่ไม่ถูกต้อง

หรือบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่

 หลังจากคุณวิภาวีตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

เอกสารแนบ 1
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 ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และเกิดมีภารกิจกระทันหันที่ท�าให้ต้องออกจากการประชุมกลางคันท่านสามารถที่จะท�าการลงคะแนน

ล่วงหน้าในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติได้ ในกรณีนี้ ขอให้ท�าเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระที่ยัง

ไม่ได้มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อก�ากับ และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะท�าการไปเก็บบัตรลงคะแนน และมอบให้คุณชณัทเป็นผู้ดูแล และ 

ด�าเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระ

 อนึ่ง หากมีการลงคะแนนซ�้าอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย

 เมือ่ปิดรบัการลงทะเบยีนแล้ว ส�าหรบัท่านทีม่าล่าช้าไม่ทนัการเริม่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี เพือ่ให้การด�าเนนิการประชมุตามวาระเป็นไปอย่าง

ราบรื่น ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะที่ถูกตรวจพบว่าใบมอบฉันทะไม่สมบรูณ์

และไม่ได้รับการให้ลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

 ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการด�าเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นด้วย

เริ่มการประชุม

   นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริหาร ท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

   ด้วยตนเอง 47 คน จ�านวนหุ้น 330,142 หุ้น และโดยการรับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 29 คน จ�านวนหุ้น 17,098,437 หุ้น  

   รวมทั้งสิ้น 76 คน นับจ�านวนหุ้นได้รวมกันทั้งสิ้น 17,428,579 หุ้น หรือเป็นอัตราร้อยละ 83.40 ของหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกจ�าหน่ายทั้งหมด 

    และครบองค์ประชุมที่ก�าหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี   ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

   ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ณ บัดนี้

   ขณะนี้ เป็นเวลา 14 นาฬิกา 10 นาที

   ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะน�ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

   แต่เนื่องจากคุณไทจิ อิชิกาว่า ติดธุระด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

   รองประธานกรรมการ คุณโยชิยูกิ มูราโมโต้ (ประธานกรรมการบริหารบริษัทสีมา) 

   กรรมการ    คุณทะซึยะ อะวาซุ

   ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนคุณยามาโมโต้ ที่ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ 

   บริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

   กรรมการ    คุณอิจิโร่ นิชิมูระ

   กรรมการบุคคลภายนอกและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช

   กรรมการบุคคลภายนอกและกรรมการตรวจสอบ   คุณวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์

   กรรมการบุคคลภายนอกและกรรมการตรวจสอบ   คุณนพ โรจนวานิช

   กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50%

   และผูส้อบบญัชภีายนอกจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีคณุศริเิพญ็และท่านอืน่รวมทัง้หมด 3 ท่านทีม่าเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย

   และขอเริ่มด�าเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

    ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ซึง่ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2560  

   โดยได้ส่งส�าเนาให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

    ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุลงมตใินวาระที ่1 และด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ด้แจ้งให้ทีป่ระชมุ หลงัจากผ่านการตรวจสอบการนบัคะแนน 

   เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

    มติทีป่ระชมุ  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ได้มีมตริับรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ข้ารว่มประชมุและมสีิทธิ 

   ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

      เห็นด้วย  81  ราย   จ�านวน  17,487,784  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000

      ไม่เห็นด้วย  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

      งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน     -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
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วาระที่ 2.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และรับรองผลการ 

   ด�าเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

    ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30  

   กนัยายน 2560 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุแล้ว รวมถงึผลประกอบการส�าหรบัปี 2560 ซึง่ได้รายงานไว้ในรายงาน 

   ประจ�าปีที่ได้จัดส่งไปให้แล้วเช่นกัน จึงขอรายงานอย่างสั้นๆ ดังนี้

    บริษัทเรามียอดขายเมื่อรวมกับบริษัทลูกสีมา 14,068 ล้านบาท รายรับลดลงประมาณ 1,978 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

   ในปีงบประมาณ 2560รายรับทั้งของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจพรินท์เตอร์ลดลงเป็นอย่างมาก ส�าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

   กับชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นงาน Center Panel ส�าหรับรถยนต์รุ่นยอดนิยมอย่าง Toyota Altis Corollaหรือ Toyota Camry ซึ่งเป็นออเดอร์ 

   หลักของบริษัทได้สิ้นสุดลงไปเมื่อปีท่ีแล้วบริษัทได้พยายามด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้ออเดอร์ต่อเนื่องของรถยนต์รุ่นเดียวกันน้ี แต่ไม่ได้รับ 

   ออเดอร์ของโมเดลปี 2560 ได้รับออเดอร์เพียงของรถรุ่น SIENA รถตู้ และรุ่น RAV 4 ซึ่งเป็นรถ SUV

    ชิ้นส่วนรถยนต์อ่ืนๆนั้นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์โดยรวมเกิดความสับสนจากการวิจารณ์อย่างรุนแรงที่มีต่อผู้ผลิตรถยนต์เมื่อตอนที่ 

   เข้ารบัต�าแหน่งในเดอืนมกราคมปี2560ของประธานาธบิดทีรมัป์ ส่งผลกระทบท�าให้ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัชิน้ส่วนรถยนต์อยูใ่นภาวะหยดุชะงกั 

   ในส่วนของธุรกิจพรินท์เตอร์มีผลประกอบการที่ดีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ในปีงบประมาณ 2560 บริษัท Epson เน้นเรื่องการเพิ่มออเดอร์ 

   การผลิตให้กับโรงงานของตนเองในประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  จึงส่งผลให้รายรับของบริษัทลดลง ซึ่งท�าให้เรามองเห็นปัญหา 

   ว่าบริษัทจะท�าอย่างไรเพื่อให้สามารถรักษายอดการผลิตของบริษัทไว้ให้ได้

    ในด้านผลก�าไร มีก�าไรก่อนหักภาษี 281 ล้านบาทลดลง 363 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�าไรที่ท�าได้ 644 ล้านบาทในปีงบประมาณก่อน  

   ปัญหาเรือ่งการเพิม่ผลก�าไรอนัเนือ่งจากรายรบัโดยรวมลดลงและการแขง็ตวัของค่าเงนิบาทอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เดอืนมกราคมปี 2560 จนถงึ 

   ปัจจุบัน ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 14 ล้านบาทถูกบันทึกในบัญชี

    นอกจากนี้ ค่าเช่าพื้นที่ที่เคยได้รับจากบริษัทโซนี่ก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2560

    ต่อไป เป็นการรายงานการคาดการณ์ประจ�าปี 2561 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป

    ปี 2561 ฝ่ายที่มองว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกและสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีจ�านวนมาก และ 

   ราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในขณะนี้เป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกัน

    เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดี  แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัท จากแผนล่าสุดของโมเดลใหม่ที่ก�าลังเตรียมการ 

   ข้ึนงานอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะเริ่มผลิตจริงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2561 จึงท�าให้ยอดขายของปีงบประมาณ 2561 ต�่า คิดว่ากระแสใหม่ของ 

   อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเช่น เทคโนโลยีของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือการพัฒนารถยนต์ EV ท�าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน 

   รถยนต์อื่นๆก็ต้องปรับเปลี่ยนตามด้วย ดังนั้น การคาดการณ์ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่า มี 

   แนวโน้มการขยายตัว คาดว่าน่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างมีความเป็นอนุรักษ์นิยม

    ในส่วนของธุรกิจพรินท์เตอร์  บริษัท Epson มีแนวโน้มขยายตัวและมีการคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 

   ปีงบประมาณ 2560 แต่โดยภาพรวมคาดว่า รายรับจะลดลง 2 ปีต่อเนื่อง 

    ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ขอรายงานแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

   1.  ธุรกิจหลัก Center Panel ส�าหรับติดตั้งภายในรถยนต์จนถึงเดือนสิงหาคมมียอดขายที่ลดลงอย่างมากจากการที่ไม่ได้รับออเดอร์ของ 

    รถยนต์รุ่น Camry และ Altis ตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่

    ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มการผลิตจริงของโมเดลใหม่ที่ก�าลังด�าเนินการเตรียมการขึ้นงานอยู่ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตาม  

    ปีงบประมาณ 2561 ก็ยังเป็นปีที่บริษัทอยู่ในสถานการณ์ยากล�าบากคิดว่าปีนี้ทั้งปีก็คงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

   2. Single CD ส�าหรับติดตั้งภายในรถยนต์อยู่ในภาวะอิ่มตัว 

    ผลจากการพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มทุน ขณะนี้บริษัทก�าลังด�าเนินการเร่ืองการโอนย้ายการผลิต โดยมี 

    แนวโน้มที่จะยุติการผลิตภัณฑ์นี้ภายในปีนี้

    ในอกีด้านหนึง่ บรษิทัก�าลงัเจรจาธรุกจิในส่วนของ Display Panel ซึง่เป็นสนิค้าใหม่ทีเ่ป็นการขายให้กบัร้านขายอปุกรณ์ตกแต่งรถยนต์  

    หากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดี คิดว่าจะเริ่มการผลิตตั้งแต่ประมาณไตรมาสที่ 4

เอกสารแนบ 1
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   3. ธุรกิจ Keyless ส�าหรับรถยนต์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนับต้ังแต่เร่ิมธุรกิจนี้ในปี 2558 แต่รู้สึกว่าในช่วงน้ีจะยังมีการ 

     ชะลอตัว อย่างไรก็ตามบริษัทคาดหวังในการเพิ่มยอดขายของโมเดลรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 7) ที่จะเริ่มการผลิตจริงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

    4. ธุรกิจ PCB ส�าหรับใช้กับกล้องที่ติดตั้งภายในรถยนต์ได้สิ้นสุดการผลิตเมื่อเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ยังไม่สามารถคาดหวังในเรื่อง 

     การเพิ่มจ�านวนอย่างมั่นคงของแผ่น PCB ส�าหรับ DV ได้ ซ่ึงเป็นเครื่องเสียงที่ติดตั้งภายในรถยนต์ นอกจากน้ันในส่วนของ  

     Blue ray ทีใ่ช้ส�าหรบัรถยนต์Lexus ของบรษิทัโตโยต้านัน้มยีอดขายดกีว่าทีค่าดการณ์ไว้ หวัข้อทีเ่ป็นประเดน็พจิารณานบัจากนีค้อื 

     จะท�าอย่างไรให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม

    โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี บริษัทเราพยายามทุ่มเทในการท�าตลาดของธุรกิจ 

   ยานยนต์มาโดยตลอด และในปีนี้เราก�าลังด�าเนินการที่จะขึ้นงานโมเดลใหม่และก�าลังมีกิจกรรมที่จะหาออเดอร์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ แต่ 

   ปีงบประมาณ 2561 เป็นปีที่อยู่ในสถานการณ์ยากล�าบาก เนื่องจากการด�าเนินการทั้งหมดจะปรากฎออกมาเป็นมูลค่าของยอดขายได้จริง 

   ในไตรมาสที่ 4 

    ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทมีการจับตาอย่างใกล้ชิดในธุรกิจแขนงใหม่อย่างเช่นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ รถ EV และพยามยามรวบรวมหา 

   ข้อมูลข่าวสารอยู่

    และสุดท้ายในส่วนของธุรกิจ Printer นั้น โมเดลที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันจะยังคงผลิตต่อเนื่องต่อไปในปีงบประมาณนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

   ยอดขาย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีงบประมาณก่อน แต่การแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งยังคงเป็นไปอย่างดุเดือด และอยู่ใน 

   สถานการณ์ยากล�าบาก แต่บริษัทก�าลังด�าเนินการขยายตลาดอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้รับออเดอร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เราจะมีการเริ่ม 

   ผลิตรุ่นใหม่ออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและก�าหนดวางขายในเดือนตุลาคมซ่ึงจะส่งผลให้ยอดขายในปี 2561 ช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นมาและ 

   ต่อเนื่องไปยังปี 2562 ต่อไปได้

    ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือรายงานผลการประกอบการปี 2560 และการคาดการณ์ประจ�าปี 2561

ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    ปีที่แล้วท่านประธานบอกว่า มีเครื่องจักรที่จะรับงานโตโยต้า แต่ขนาดเล็กผลิตสินค้าตัวนั้นไม่ได้ จึงสั่งเครื่องจักรใหม่เข้ามา แล้วจะรับ 

   ออร์เดอร์นี้ได้หรือไม่

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    บรษิทัได้มกีารน�าเครือ่งจกัรใหม่เข้ามา ซึง่ด้านหน้าห้องประชมุได้น�าผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัสามารถผลติได้ด้วยเครือ่งจกัรใหม่ แต่น่าเสยีดาย 

   ที่เราพลาดออเดอร์จากลูกค้าในส่วนของ Camry และ Altis บริษัทจึงต้องไปรับออเดอร์ในส่วนของรุ่นอื่นๆ แทนซ่ึงอาจจะมีมูลค่าเพิ่ม 

   และจ�านวนไม่มาก ท�าให้ยอดขายที่ออกมาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่ในเรื่องความพร้อมของกระบวนการผลิตนั้น บริษัทมีความพร้อมเต็มที่ 

   อยู่แล้ว

ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    ที่บอกว่ามีบริษัทรถยนต์หลายๆ ยี่ห้อพยายามมาติดต่อแม้กระทั่งเกาหลี ก็ติดต่อให้บริษัทช่วยผลิตหลายๆ อย่าง แต่ท�าไมต้องไปเน้น 

   กับโตโยต้าซึ่งการแข่งขันสูงมาก ท�าไมไม่รับของประเทศอื่นๆเข้ามาชดเชยยอดขายที่คาดว่าจะเสียไป

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    บริษัทมูราโมโต้จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกในการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเราก็อยากที่จะเจาะกลุ่มของผู้ผลิต 

   รถยนต์ญี่ปุ่นเป็นหลัก ในส่วนของโตโยต้านั้นอยากจะเรียนให้ทราบว่าบริษัทในเครือของฟูจิตสึ ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของเราที่เป็น Tier 1  

   ให้กบัทางโตโยต้ากไ็ด้มกีารร่วมมอืทางธรุกจิกบับรษิทัเดน็โซ่เพือ่ทีจ่ะพฒันาชิน้ส่วนเพือ่รองรบักบัความต้องการของทางโตโยต้าขึน้มา ไม่ว่า 

   จะเป็นชิ้นส่วนทางด้านเครื่องเสียง รวมถึงบอดี้คอนโทรลต่างๆ ในตรงส่วนนี้เองก็จะส่งผลมาสู่เราบ้าง แต่อย่างไรตามเราก็พยายามที่จะ 

   หาลูกค้าอื่นๆ นอกเหนือจากโตโยต้า เช่น ฮอนด้า มาสด้า ด้วยเป็นต้น

    นอกจากนี้ในส่วนของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปไม่ว่าจะเป็น AUDI หรือ BMW เราก็จะอาศัยบริษัท Muramoto Manufacturing Europe  

   ของเรา ที่มีเครือข่ายในการที่จะเข้าไปท�าตลาดในตรงส่วนนี้ จึงอยากจะเรียนอีกครั้งว่าเราทุกคนในบริษัทมูราโมโต้จะอาศัยเครือข่ายและ 

   ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท่ีจะหาลูกค้าเพิ่มเติม และลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตชั้นส่วนกลุ่ม Tier 1 ที่ป้อนชิ้นส่วนให้กับโตโยต้า ฮอนด้า  

   มาสด้า อีซูสุ ก็เป็นลูกค้าของเราด้วย ซึ่งเราก็พยายามอาศัยความเชื่อมโยงตรงนี้ในการที่จะเข้าสู่ทุกๆบริษัทให้ได้

ค�าถาม  คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    บริษัทสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องวงจรปิดได้หรือไม่

เอกสารแนบ 1
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ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    คือถ้ารวมในส่วนของดีไซน์ด้วยมันอาจจะมีความยากบ้าง แต่เราก็มีความพร้อมที่จะผลิตทุกๆ ชิ้นส่วนได้

ถาม   คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    ระบบกล้องวงจรปิดน่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้แทบทุกบ้าน อาคารจะต้องมี และน่าจะกระจายการติดตั้งกล้องไปในกลุ่มอื่นๆ เช่น ใน 

   รถยนต์ทุกคันน่าจะให้ติดกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพราะปัจจุบันนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลจากกล้องก็สามารถจะยืนยันอะไรได้หมด  

   ซึ่งมันน่าจะเพิ่มช่องทางแล้วก็เพิ่มรายรับของเราได้บ้าง

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ขอบคุณมากส�าหรับข้อเสนอ ในส่วนของกล้องติดหน้ารถยนต์ก็เป็นตัวที่เราให้ความสนใจและเราก็มีการพูดคุยหารือกับบริษัทผู้ผลิต 

   อยู่ด้วย จ�านวนก็คงจะคาดหวังได้ในระดับหนึ่ง แต่ในส่วนของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามบ้านที่อยู่อาศัย เท่าที่ได้พูดคุยกับผู้ผลิตรายใหญ่  

   พบว่าในประเทศความต้องการส�าหรับติดตั้งตามบ้านยังมีจ�านวนไม่มาก

ค�าถาม  ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุธีลักษณาพร (ถือหุ้น 72 หุ้น)

    ดูตามแผนภูมิ ทั้งยอดขายและก�าไรตั้งแต่ปี 2015 มา มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆ บริษัทมีแนวทางอะไรที่จะดึงไม่ให้แนวโน้มมัน 

   ลดลงไปได้อีก เพราะถ้าไปผูกติดกับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จะพาให้ตกต�่าไปเรื่อยๆ หรือไม่

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    บริษัทจะพยายามท�า โดยใช้ความพยายามในการท�าตลาดให้มากยิ่งขึ้น

ค�าถาม  คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ถือหุ้น 1 หุ้น)

    รายได้รวมปีที่แล้ว หมื่นหกพันล้าน ปีนี้เหลือหมื่นสี่พันล้าน ที่ชี้แจงว่ามีหลักใหญ่ๆคือว่า Office Automation ลดลง 24.8% ถ้าจ�า 

   ไม่ผิด สาเหตุคือความต้องการลด และลูกค้าไปผลิตเอง อีกส่วนหนึ่งเป็นการลดที่ส�าคัญคือชิ้นส่วนรถยนต์ control panel ลดลง 14.8%  

   สาเหตุหลักๆ ที่บริษัทชี้แจงคือไม่สามารถรับงานจากโตโยต้า คัมรี่และอัลติสได้ เพราะเหตุใด นี่คือค�าถามที่ 1

    ค�าถามที่ 2 ปีนี้ออร์เดอร์หายไป รายได้หมื่นสี่พันล้านก็จะคงตัวหรือลดลงใช่หรือไม่ ประเมินได้หรือไม่ว่าจะลดลงเท่าไหร่ ซึ่ง control  

   panel จะผลติหมดประมาณเดอืนสงิหาคม และหลงัจากสงิหาคมจะมอีอร์เดอร์ใหม่เข้ามาคอืท�าโมเดลใหม่กค็งจะขึน้ในปี งบประมาณ 2019  

   อยากถามว่า ถ้าหม่ืนส่ีพันล้านในฐานนั่นลดลง โมเดลใหม่จะเป็นสินค้าประเภทไหน และจะมาชดเชยประมาณเท่าไหร่ และรายได้ 

   หมื่นสี่พันล้านในภาพรวมมากขึ้นหรือลดลง เพราะตรงนี้ส�าคัญมาก ถ้าลดลงเรื่อยๆ มันก็จะปริ่มน�้าแล้ว

    EBIT เท่ากับ 281 ถ้าลดลงอีกผมก็ยังไม่ค่อยกล้าจะซื้อหุ้นท่านเพิ่มนะครับ 

    ขอเรียนถามว่าออเดอร์ใหม่ท่ีเข้ามาในสิงหาคมที่บอกมา เป็นจ�านวนวงเงินเท่าไหร่ แล้วพอจะชดเชยท�าให้รายได้โดยรวมเพิ่มขึ้น 

   ขนาดไหน รวมทั้ง Printer ด้วยหรือไม่?

    อยากทราบ Growth Margin ของสินค้าตัวใหม่ สูงกว่า Growth Margin ของสินค้าตัวเดิม ที่บริษัทได้รับหรือไม่

    อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดก�าไรที่ส�าคัญก็คือว่า สินค้าหลายๆตัวที่ผลิตอยู่นี้ก�าลังมีแนวโน้มสูญพันธุ์

    ยกตวัอย่างทีท่่านประธานพดูมาคอื Single CD ในรถยนต์ เดีย๋วนีไ้ม่ใช้แล้วใช่หรอืไม่ แล้วอกีไม่นานกจ็ะเลกิผลติ แต่จะไปผลติมอนเิตอร์ 

   ดิสเพลย์ อยากทราบส่วนที่หายไปคือเท่าไหร่ แล้วส่วนที่คิดว่าจะได้เข้ามาใหม่ในปีนี้เป็นดิสเพลย์อย่างต�่าเท่าไหร่

    และสุดท้ายแล้วจะไปเพิ่มรายได้ กับ Growth Margin เท่าไหร่ ตรงนี้จะเป็นตัวชี้ทางที่ท�าให้ผมเห็นทางสว่างจะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้น 

   หรือจะขายหุ้น ตรงนี้ส�าคัญ ขอทราบสาเหตุว่าท�าไมคัมรี่ ที่ให้ท�ามาตั้งนานแล้วกับอัลติสอยู่ๆ ถึงหยุด แล้วไปท�าที่อื่น เพราะว่าบริษัทผลิต 

   ไม่ดี หรือไม่เก่ง หรืออื่นๆ ก็ขอข้อมูลตรงนี้นิดนึง ขอบคุณมากครับ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ส�าหรับค�าถามแรกท�าไมถึงไม่ได้รับออร์เดอร์คัมรี่ อัลติส ก็พูดง่ายๆก็คือเขาไปเลือกเจ้าอื่นแทน

    อยากจะขอเรียนให้ทราบว่าเราส่งชิ้นส่วนให้กับบริษัทในเครือฟูจิตสึ ซึ่งส่งขายให้กับทางโตโยต้า แต่ปรากฏว่าทั้งนี้ทางฟูจิตสึไม่ได้งาน 

   จากโตโยต้า บริษัทอื่นที่ขึ้นต้นด้วยชื่อตัวพีได้งานไปแทน นี่คือสาเหตุที่หนึ่ง

    สาเหตุข้อที่สอง ถามเกี่ยวกับตัวสินค้าใหม่ที่จะเริ่มผลิต จะมีออร์เดอร์มากน้อยมาทดแทนชดเชยตัวเก่าได้หรือไม่

    แล้วก็บริษัทในเครือฟูจิตสึเทค ก็ได้มีการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทคังเด็นโซ่ ในตรงส่วนนี้เราก็พยายามเข้าไปหาลูกค้าเพื่อที่จะรับงาน 

   พวกโมเดลเปลี่ยนพาร์ท รวมไปถึงโมเดลรุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป เราจะพยายามเอาออร์เดอร์คืนมาให้ได้

 

เอกสารแนบ 1



886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230, โทร. 0 2517-5010-2, 0 2518-1280-6 แฟ็กซ์ 0 2517-1672, 0 2518-1287

11
M E T C O

    ตอบค�าถามที่สอง เนื่องจากว่ามีหลากหลายรุ่นอาจจะอธิบายในภาพรวมๆให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อน ว่าส�าหรับรุ่นเดิมที่เคยผลิตอยู่ เป็น 

   รุ่นที่มีการใช้วัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูง ฉะนั้นราคาขายต่อหน่วยจะค่อนข้างสูง ถึงประมาณ 100 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียว

    แต่อย่างไรกต็ามในรุน่ใหม่ จะมมีลูค่าเพิม่ทีล่ดลงมา กจ็ะท�าให้ตวัยอดขายในส่วนนีจ้ะลดลงมาด้วย แต่อย่างไรกต็ามเรายงัสามารถผลติ 

   ป้อนให้กับรุ่นใหม่ได้ แต่ราคาอาจจะลดลงมาประมาณครึ่งนึง

    ขอเรียนเพิ่มเติมว่าแต่เดิมตอนที่เราผลิตป้อนให้กับคัมรี่หรืออัลติส ซึ่งสองตัวนี้จะมียอดการผลิต อย่างคัมรี่ประมาณหมื่นห้า ของอัลติส  

   ประมาณสองหมื่น รวมประมาณเกือบๆสี่หมื่น อันนี้ตอนช่วงสูงสุดตอนปี 2558 แต่หลังจากที่เราสูญเสีย 2 รุ่นนี้ไปเราก็พยายามไปหา 

   รุ่นอื่นๆ เข้ามาทดแทน ถึงแม้ว่าปริมาณจะมีน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็น RAV4 SIENA หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับ ที่มีการจ�าหน่ายในบราซิล แต่ 

   จ�านวนก็ยังน้อยอยู่ คิดเป็นสามในห้าของจ�านวนเดิมที่เราเคยผลิต

    ตอบค�าถามที่สาม ในส่วนของการผลิต เราก็พยายามที่จะเพิ่มในส่วนของมูลค่ามีให้กับตัวงานเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นคัมรี่อันเดิม เราก็ 

   พยายามให้มีมูลค่าของตัวงานที่เราจะท�าอยู่ที่ประมาณ 80-50 %

    แต่ในกรณีของรถยนต์ปัจจุบันอาจจะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง แล้วก็จ�านวนของที่เราผลิตก็ลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งด้วย

    และก็ส่วนของลูกค้าที่เป็นอัลฟ่าอิน เราก็พยายามที่จะท�าการขายเต็ม ซึ่งเราก็ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2015 และ 

   ทางบริษัทอัลฟ่าอินก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายในส่วนของ center panel มาได้ด้วยดีโดยตลอด

    เราก็อยากจะอาศัยจุดเด่น ความเชื่อมโยงนี้ในการเพิ่มยอดขายต่อไป พอจะเป็นค�าตอบนะครับ

ค�าถาม  คุณพีระ รัตนชัย

    อยากถามเรื่องเครื่องจักรที่สั่งมาท�าเมื่อสักครู่นี้นะ เรื่อง center panel

    คือปีที่แล้วที่ผมมาประชุม ท่านประธานพูดถึงเรื่องปัญหาก็คือว่าตัว center panel ของคัมรี่มันใหญ่ คือรุ่นใหม่มันใหญ่ก็เลยต้อง...  

   เหมือนกับก็เลยรับออเดอร์ไม่ได้

    เมื่อสักครู่มีผู้ถือหุ้นถามว่าสั่งเครื่องจักรมาใหม่ เข้าใจว่าสั่งเครื่องจักรมารองรับขนาดที่มันใหญ่ขึ้น

    ทีนี้พอทางพาร์ทเนอร์คือฟูจิทสึเทคไม่สามารถได้ออเดอร์มา จึงไปรับพวกเทียน่า พวก RAV4

    ซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามัน... ประเด็นก็คือว่าเดิมเราตั้งใจจะสั่งเครื่องจักรที่ใหญ่ขึ้นมาท�า... เพื่อมารับออร์เดอร์คัมรี่ พอไม่ได้แคมรี่ เราก็ 

   ไปรับรุ่นที่มันเล็กลงรึเปล่า แล้วครื่องจักรที่มันสั่งเข้ามาใหม่เนี่ยจริงๆ ไปๆ มาๆ เครื่องจักรเก่าที่มันไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ มันก็ใช้ได้อยู่ 

   หรือไม่ คือ... สั่งมาเกินความจ�าเป็นหรือไม่

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ประธานในที่ประชุม

    ครับ เข้าใจในเรื่องขนาด เพียงแต่ว่าของคัมรี่มันต้องใช้เป็น very large equipment เลยนะครับ ซึ่งจ�านวนมันไม่ได้มากซักเท่าไหร่ 

   นะครับ เราก็เลยไม่ได้เอาตัวแบบ very large equipment นี้เข้ามา เราใช้เป็นแบบ middle large นะครับซึ่งเหมาะสมกับการผลิต  

   center panel ให้กับรถที่ขายในบราซิลหรือว่ารถรุ่น RAV4 ครับ

ค�าถาม  คุณพีระ รัตนชัย

    ขอถามเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงาน หน้า 81 พูดถึงเอาระบบ ERP เข้ามาใช้นะครับคิดว่า ผมอ่านข้อความแล้วผมสับสนนิดนึงก็คือใน 

   ภาษาไทยเค้าบอกว่า เข้ามาใช้งานกนักบัสญัญาขอใช้งานกบับรษิทัใหญ่ อนันีด้จูากวตัถปุระสงค์การใช้งานเนีย่ เหมอืนจะมกีารช่วยปรบัปรงุ 

   และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งผมเข้าใจว่าเม็ทโก้มันเป็นฝ่ายผลิตไงครับ แต่ทีนี้ทางส�านักงานใหญ่ผมเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่ญี่ปุ่น แล้ว 

   ท�าไม ERP ตัวนี้ เหมือนกับเริ่มมาจากทางบริษัทใหญ่แล้วเม็ทโก้มาขอใช้ เป็นไคลแเอนท์จุดนึงอะไรงี้ คือเม็ทโก้ผลิตอยู่แล้วก็ น่าจะใช้ 

   ตัวนี้เป็นตัวหลัก ไม่น่าจะไปเชื่อมโยงกับทางนั้น เพราะทางนั้นเหมือนกับไม่ได้ผลิตอะไร เหมือนกับเราส่งให้อย่างเดียว ไม่เข้าใจความ 

   เชื่อมโยงนี้

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    คือเรื่องนี้จะมีรายละเอียด รายงานในวาระท้ายสุด คือวาระที่แปดอยู่พอดี

    จึงอยากจะขออธิบายในตอนนี้เลยทีเดียว ว่าทางบริษัทมีแผนที่จะน�าเอาระบบ SAPเข้ามาใช้โดยที่ส�านักงานใหญ่จะเป็นผู้ซื้อไลเซนส์  

   รวมแล้วก็มีโมดูลต่างๆให้บริษัทเข้าไปใช้ผ่านทางระบบ Cloud System ซึ่งวิธีการใช้ SAP ผ่านทางระบบ Cloud System ที่มีอยู่ร่วมกับ 

   ทางส�านกังานใหญ่กจ็ะมข้ีอดกีค็อืว่าจะสามารถท�าให้เกบ็ข้อมลูแบบรวมศนูย์ มปีระสทิธภิาพในการท�างานและยกระดบัประสทิธภิาพได้เพิม่ 

   มากขึ้น ซึ่งบริษัทในกลุ่ม MURAMOTO ทั่วโลกก็ด�าเนินการเหมือนกัน

เอกสารแนบ 1
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ค�าถาม  คุณเสาวลักษณ์ จิรารุศโยธิน (ถือหุ้น 1 หุ้น)

    ขอความรู้ที่บอกว่าลูกค้าของบริษัท คือฟูจิทสึประมูลงานไม่ได้ สามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่าเกิดจากคุณภาพ ราคา คอนเนคชั่นหรือ 

   อะไร เพื่อที่บริษัทจะได้น�ามาปรับปรุงในคราวต่อไป

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ประธานในที่ประชุม

    ใช่ เป็นเรื่องราคา

    ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุลงมตใินวาระที ่2 และด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ด้แจ้งให้ทีป่ระชมุ หลงัจากผ่านการตรวจสอบการนบัคะแนน 

   เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

    

    มติทีป่ระชมุ  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ได้มีมตริับรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ข้ารว่มประชมุและมสีิทธิ 

   ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

       เห็นด้วย  83  ราย   จ�านวน  17,488,985  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000

       ไม่เห็นด้วย  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

วาระที่ 3.  พิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

    ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่านซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ  

   จ�านวนหนึ่งในสาม จะต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ส�าหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   สามท่านคือ นายไพจิตร โรจนวานิช นายโยชิยูกิ มูราโมโต้  และนายโยอิจิ มูราโมโต้  และเนื่องจาก นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ต้องการ 

   ทุ่มเทให้กับการท�างานในโรงงานท่ีอินโดนีเซียของบริษัทในกลุ่มมูราโมโต้ จึงได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของ 

   บริษัทเมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลาออกดังกล่าวแล้ว

    บริษัทจึงได้แต่งตั้งนายทะซึยะ อะวาซุ ผู้ซึ่งเข้ามาร่วมท�างานกับเมทโก้ตั้งแต่ปี 2001 และปัจจุบันปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการโรงงาน  

   2 และ 3 เข้ามารับต�าแหน่งแทน

    บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจาก 

   ผู้ถือหุ้น

    และเนือ่งจากมกีารเสนอชือ่กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และการเลอืกนายทะซยึะ อะวาซ ุเข้ารบัต�าแหน่งกรรมการ 

   จากคณะกรรมการสรรหาซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็น 

   กรรมการใหม่อีก และเสนอการแต่งตั้งนายทะซึยะ อะวาซุ เป็นกรรมการบริษัท

    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 3 ท่านและกรรมการนายทะซึยะ อะวาซุ มีระบุอยู่แล้วในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

   บริษัท

ค�าถาม  คุณอังคณา ชูดวง (ถือหุ้น 100 หุ้น) ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

    ท่านประธานในที่ประชุม ดิชั้นอังคณา ชูดวง รับมอบฉันทะในการท�าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอ 

   เรียนถามท่านประธานกรรมการสรรหาในสองประเด็นส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการโดยเฉพาะเจาะจงไปที่กรรมการอิสระดังนี้

    จุดเด่นส�าคัญของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้คือเรื่องใด ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เป็นไปในทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัท 

   ที่วางไว้ และท่านเคยมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 9 ปีหรือไม่ ในประเด็นซ่ึงคงไว้ความเป็นอิสระ และในอนาคต 

   ท่านมีนโยบายเรื่องการวางจ�านวนระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ครับ จะขอตอบค�าถามแรกนะครับ ส�าหรับจุดเด่นของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระไป ว่าจะเป็นไปตาม 

   ทิศทางการบริหารบริษัทของเราหรือไม่

    ท่านแรกนะครับ ท่านไพจิตร โรจนวานิช ท่านก็เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทเม็ทโก้ของเรามาโดยตลอดนะครับ ตั้งแต่ที่เราได้เข้ามา 

   ลงทุนในประเทศไทย ท่านมีประวัติและมีประสบการณ์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆกับเราในการด�าเนินการ 

   นับตั้งแต่เราเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

เอกสารแนบ 1
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    นอกจากนั้นในส่วนของความกว้างขวางของท่านในวงการธุรกิจก็เป็นประโยชน์กับการท�างานของเราเป็นอย่างยิ่ง

    ท่านที่สอง คุณโยชิยูกิ มูราโมโต้ เป็นประธานกรรมการของบริษัทลูกสีมา ท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและยังมี... เป็นผู้ที่รู้ 

   ภาษาไทยได้ดีที่สุดนะครับ เชี่ยวชาญภาษาไทยมากที่สุดในบรรดาชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่นี้ มีความสามารถในการที่จะสื่อสารกับทางพนักงาน 

   ชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับ

    ส่วนท่านประธานโยอิชิ มูราโมโต้ อย่างที่ทุกๆ ท่านเห็นจากการที่ท่านได้ท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสามสี่ป ี

   ในช่วงทีผ่่านมาท่านเป็นผูท้ีม่คีวามตัง้อกตัง้ใจในการท�างานเป็นอย่างยิง่ คอยทีจ่ะผลกัดนับรษิทัเมท็โก้กบับรษิทัในเครอืของเราอยูต่ลอดเวลา

    ส่วนท่านสุดท้าย คุณ Awazu ก็เป็นกรรมการที่จะเข้ามาท�าหน้าที่แทนกรรมการคุณยามาโมโต้ที่ลาออกไป ได้ท�างานกับบริษัทเรามา 

   เป็นเวลาร่วมสิบหกปี มีความรู้ความสามารถ know how ต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการ Assembly หรือประกอบชิ้นส่วนได้เป็น 

   อย่างดี เราก็คาดหวังต่อความรู้ความสามารถนั้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของบริษัท

    ส่วนค�าถามทีส่องทีเ่กีย่วกบัความเป็นอสิระของกรรมการอสิระนัน้ ทางเรามองเหน็ว่าท่านกรรมการอสิระได้เข้ามาให้ความคดิเหน็ต่างๆ 

   ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจของเราโดยตลอด

     เราเคารพในประสบการณ์ท่ีท่านมีและก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะอาศัยประสบการณ์อันยาวนานที่มีอยู่ในการที่จะให้ค�าแนะน�า 

   กับเราต่อไป และก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งถึงความเป็นอิสระของกรรมการต่อการบริหารของเราครับ

    นอกจากนั้นท่านกรรมการอิสระก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเราหรือบริษัทลูกในเครือของบริษัทเราเกิน 1 เปอร์เซ็นต์นะครับ

    และนอกจากนั้นท่านก็ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆจากบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของเราด้วยครับ

    ไม่ทราบว่ามีข้อซักถามอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

     (คนไทย) ขอรบกวน พอดีมีไม่โหวต 1 ท่านน่ะค่ะ

       ตอนแรกคิดว่าโหวตท่านประธานก่อน คือโหวตทีเดียวเลยใช่มั้ยคะ

    (คนไทย)  มีแค่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยครับ จริงๆปิดไปแล้วนี่ ประกาศไปแล้วคุณไม่ได้สนใจ ก็ถือว่าจบไปแล้ว

       ผ่านไปแล้วครับ เพราะเขาถามแล้วก็ไม่มีเสียงขัดแย้ง ก็ถือว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยครับ

    (คนไทย) อ๋อ ไม่ค่ะ เพราะเมื่อกี๊เค้าพูดว่าเริ่มจากท่านประธานก่อนก็เลยคิดว่าโหวตทีละท่าน ไม่ได้คิดว่าโหวตทีเดียวไปเลย

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ครับคือให้ลงคะแนนพร้อมกันนะครับ เพียงแต่ว่าจะประกาศรายบุคคลเท่านั้นเองครับ

    (คนไทย) ครับไม่มีอะไรยากครับ เชิญต่อไปครับ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ครับคือเราจะเปิดรับลงคะแนนเสียงของ 4 กรรมการพร้อมกันนะครับ แต่ว่าจะประกาศผลคะแนนรายบุคคล

    (คนไทย) เมื่อกี๊ประกาศชัดแจ้งแล้วนะครับ MC พูดชัดแจ้ง ผ่านเลยครับ ได้ยิน ทุกคนก็ได้ยินหมดแล้วครับ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ครับขอด�าเนินการประชุมต่อครับ ขอด�าเนินการประชุมต่อครับ ขอด�าเนินการประชุมก่อนครับ

    ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุลงมตใินวาระที ่3 และด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ด้แจ้งให้ทีป่ระชมุ หลงัจากผ่านการตรวจสอบการนบัคะแนน 

   เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

    3.1 มติที่ประชุม  แต่งตั้งให้นายไพจิตร โรจนวานิช ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   ลงคะแนน ดังนี้

       เห็นด้วย  83  ราย   จ�านวน  17,488,985  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000

       ไม่เห็นด้วย  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -  

    3.2 มติที่ประชุม  แต่งตั้งให้นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   ลงคะแนน ดังนี้

เอกสารแนบ 1
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       เห็นด้วย  81  ราย   จ�านวน  17,466,085  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8690

       ไม่เห็นด้วย  2  ราย   จ�านวน    22,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1309

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

    3.3 มติที่ประชุม  แต่งตั้งให้นายโยอิจิ มูราโมโต้ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   ลงคะแนน ดังนี้

       เห็นด้วย  83  ราย   จ�านวน  17,488,985  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000

       ไม่เห็นด้วย  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

     

    3.4 มติที่ประชุม  แต่งตั้งนายทะซึยะ อะวาซุ เป็นกรรมการ แทนนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ

    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   ลงคะแนน ดังนี้

       เห็นด้วย  83  ราย   จ�านวน  17,488,985  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000

       ไม่เห็นด้วย  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

วาระที่ 4.  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

    ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีก่อน 

    โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระดังนี้

    1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ    15,000.00 บาท/คน/เดือน

    2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 บาท/คน/เดือน

    3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   10,000.00 บาท/คน/เดือน

ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    ผมยื่นบัตรเหลือง (ใบลงคะแนน) ให้แล้วนะครับ ... ขออนุญาตนั่งนะครับ (พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถามต้องยืนขึ้นถาม)  

   สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วย เริ่มต้นอธิบายอาจจะเหมือนกับไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ถือหุ้นและท่านประธานคงจะเข้าใจนะครับ ก็อดทนฟัง 

   ผมหน่อย แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับ

    อยากจะถามมิสเตอร์โยอิชิว่า ในความคิดของท่าน BookValue คืออะไร ส�าหรับท่านเป็นผู้บริหารนี่ท่านมีมุมมองอย่างไรกับ Book  

   Value คือเทียบเท่า... มันก็ไม่ใช่ทีเดียวมันแต่มันคือ Equity อะนะ Equity คือส่วนของผู้ถือหุ้น

    ท่านมองอย่างไร ความหมายของมัน หนึ่งนะครับ

    สองเนี่ยอยากจะถามว่า ท่านตั้งเป้าว่า InternalRateofReturn ท่าน...เวลาท่านคิดที่โปรเจคท์อันนึงขึ้นมาเนี่ยท่านต้องการประมาณ 

   เท่าไหร่

    สามมันเกี่ยวข้องกับ Book Valueหรือ Equity คือสรุปออกมาท่านต้องการตัว Return on Equity เท่าไหร่ คือ ROE เท่าไหร่ อยากให้ 

   ท่านประธานช่วยตอบก่อน

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ขอเรียนตอบอย่างนี้นะครับ อย่างราคาหุ้นของเราในปัจจุบันของเราอยู่ที่ 230 บาทต่อ 1 หุ้น ถ้าคูณจ�านวนหุ้นทั้งหมดมันก็จะได้เท่ากับ 

   ประมาณ 4,800 ล้านบาทนะครับ แล้วในส่วนของที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4,900 กว่าล้านบาทนะครับ  

   ก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกัน

เอกสารแนบ 1
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ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    คนละเรื่องกันนะ

    ส่วนผู้ถือหุ้นปัจจุบันเนี่ย Book Value ก็คือ 286 ราคาหุ้นอยู่ที่ 230 ไม่ได้อยู่ในแนวใกล้เคียงกันเลย

    ผมจึงอยากจะถามท่านประธานว่าท่านตีความหมายของ BookValue คืออะไร ขออนุญาตได้มั้ยครับ... 

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    286 มาจากไหนครับ

ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    จากหน้าที่ 9... End of 2017

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    คือตัวเลขที่พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวเลขของเม็ทโก้เท่านั้นนะครับ 230 กว่าๆ

    ครับคือถ้าคิดจากเม็ทโก้อย่างเดียวก็คิดว่าประมาณ 96% นะครับ ของส่วนผู้ถือหุ้นก็คิดว่าเราสามารถที่จะท�างานที่จะใช้ทุนของ 

   ผู้ถือหุ้นเข้ามาท�า

ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    ถ้าท่านประธานพูดแค่ Book Value เฉพาะเจาะจงของบริษัทแม่ ท่านก็ต้องตัดบริษัท Subsidiary ออกไปเลย นั่นน่ะคือสิ่งที่แท้จริง  

   แต่ท่านลงทุนในบริษัทลูก แล้วลูกลง Book Value เข้ามา 286 และท่านบอกว่าไม่เกี่ยว แต่เงินท่านลงไปเท่าไหร่แล้ว ใช่มั้ยครับ เพราะงั้น 

   มาดู Book Value ของแม่อย่างเดียวไม่ได้ มัน Consolidate ท่านไปมองแล้วไปเทียบราคาหุ้นในตลาดมันไม่ใช่ 

    คือ Book Valueมันต้องมองส�าหรับในแง่ของการวิเคราะห์ไอ้งบการเงินทั้งหลาย ก็ต้องดูงบรวมนะครับ Consolidate ไม่งั้นมันก็ไม่...  

   ถือว่าเราไม่ได้ไปลงทุนใน Sima เลย ความหมายที่ท่านประธานพูดเมื่อกี๊น่ะ ซึ่งเงินท่านก็เอาไปลง 100% ที่นั่น ดังนั้นไอ้ Book Value ก็ 

   คือ... ความหมายที่ท่าน... ท่านประธานท�าแต่งานอย่างเดียวผมเข้าใจ เป็นคนที่ผมชื่นชมมาก ขยันมากตั้งแต่รู้จักมา แต่ท่านลืม... บางที 

   ท�างานจนท่านลืมนึกถึงผู้ถือหุ้นไป ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของท่านอยู่รวมแล้วประมาณ 29%

    ถ้าดูในรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นน่ะถืออยู่ 71%นะประมาณ... 

    แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่นั่งกันตรงเนี้ยมันประมาณรวมแล้ว 29% ท่านท�าแต่งานจนลืมนึกถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยไป

    สิ่งที่จะพูดก็คือว่าเงินที่เก็บไว้ในบริษัทเยอะแยะขนาดนั้น ถ้าดูที่หน้า... เมื่อกี๊ผมจะบรรยายเยอะแยะไปกว่านั้นแต่ไม่เอาแล้วนะครับ  

   พอแล้วเอาแค่ที่สั้นๆ สั้นลงนะครับคือ Book Value ของท่าน ผมคุยถึง Consolidate Accountingนะ มัน 286 ดูที่หน้า 63 นะพอดีมี 

   ภาษาอังกฤษอยู่

    ท่านดู Property & Equipment สองพันสาม เอาดูแค่นี้ก่อน ไอ้ Property & Equipment คือสิ่งที่ท่านเอามาขับเคลื่อน ขับเคลื่อน 

   ธุรกิจการผลิตของท่านออกมาเพื่อให้เกิด... ไปสร้าง Account Receivable นะครับ ตรงนี้มันสองพันสาม

    แต่เงินสดท่านเก็บไว้ตั้งสองพันสี่ร้อยล้านซึ่งมันเยอะมาก เยอะมาก ท�าไมถึงเยอะมาก

    มันเป็นภาระให้กับทางบริษัท ถ้ามองแล้ว... ในมุมมองของนักลงทุน

    หน้า 64 ท่านมีเจ้าหนี้การค้าแค่ 1,400 ล้าน ท่านเก็บเงินของลูกหนี้การค้า Trade Account Receivable เนี่ย 1,700 ล้านท่านก็มี 

   ปัญญาจ่ายหนี้ละ โดยไม่ต้องติดเงินแบงค์แม้แต่บาทดียว อธิบายให้ท่านประธานก่อนก็ได้นะครับ

    ท่านเก็บไว้เยอะขนาด... มัน Offset กันได้ขนาดนี้ ส่วนที่เหลือก็ Inventoryของท่านมีตั้ง 1,100 ล้านท่านก็สามารถเอามาผลิต ผลิต 

   แล้วสร้างลูกหนี้การค้าขึ้นมา ใช่มั้ยครับ มันเหลือเยอะแล้วเงินสดท่านเหลือตั้งสองพันสี่ สองพันสี่ผมตั้งค�าถามว่า...เอาไปท�าอะไรในขณะ 

   ที่ท่านมีเงินสดเยอะขนาดนั้น

    ขอบรรยายต่อนะครับ ปีที่แล้วผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า... ว่าเงินสดที่เหลือเนี่ยมันเหลือเยอะมาก

    บอกว่าท่านแบ่งออกมาเยอะๆเพราะอะไร มนัจะได้... เงนิทีเ่รามาจมอยูก่บับรษิทัมนัเรยีกว่าเงนิทีม่นัตายมนั Idle มนัไม่สามารถไปสร้าง 

   ประสิทธิภาพ มันไม่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนก�าไร ถ้าเรามอง ROE ปีที่แล้วได้แค่ 4% นิดๆ ซึ่งฐานไอ้ตัวหารข้างล่างน่ะมันเยอะ 

   เกินไป เยอะเกินไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไร เก็บไว้เพื่อความอบอุ่นใจของผู้บริหาร ผมว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ

    ต่อไปนะถ้าสมมุติว่าท่านแบ่งไปหุ้นละ 70 บาท Book Value ของท่านก็จะลงมาเหลือ 217 ถ้าท่านแบ่งไปหุ้นละ 50 บาทก็เหลือ 237  

   บริษัท เงินประมาณ... ถ้าแบ่ง 70 ก็เงินประมาณ 1,400 ล้าน ถ้าแบ่ง 50 ก็ 1,000 ล้าน บริษัทแม่ของท่านได้ 71%ไปนะครับ 71% ก็ได้...  

   สมมุติว่าแบ่ง 50 ก็ได้ไป 700 ประมาณ 700
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    โอเค มนัเชือ่มต่อกบัวาระทีเ่จด็ทีแ่จ้งให้ทราบเรือ่งการปล่อยกูใ้ห้บรษิทัในเครอื ซึง่ปีทีแ่ล้วผมกบ็อกผมไม่เหน็ด้วย ท่านกก็รณุา ท่านกไ็ด้ 

   กรุณาดรอปการที่ไม่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่รู้สึกว่าอยู่ที่มาเลเซียรึไงเนี่ย

    แต่นี่ท่านก็ยังปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือซึ่งถ้าท่านแบ่งเงินปันผลออกไปให้บริษัทแม่ถือไว้

    หน้าที่มันควรจะเป็นของแม่ที่จะ Allocate คือจัดการกระจายเงินทุนเข้าไปบริษัทลูกที่จะต้องการทุนก็กู้เงิน

    ผมคดิว่าเมท็โก้ไทยแลนด์ไม่ควรไปยุง่เกีย่วกบัการปล่อยกูน้ะครบั เพราะหน้าทีข่องท่านคอื Operation อย่างเดยีวทีท่�าให้เกดิก�าไรสงูสดุ

    Operation อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราเก็บเงินไว้เยอะๆมันเป็นภาระ เงินมันไม่มีโอกาสออกไปข้างนอกโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อยบางคน  

   ถ้าท่านแบ่งออกมาเยอะๆเค้าอาจมีเงินไปซื้อบ้าน บ้านมันอาจจะสร้างรายได้ให้เค้าเพิ่มขึ้นก็ได้

    แต่ในขณะที่ท่านเก็บในบริษัท ROE ท่านแค่ 4% มันน้อยมากนะครับที่ปีที่ผ่านมา แล้วท่านเพิ่งบอกว่าปีนี้ท่านคาดว่ารายได้ท่านจะตก 

   ลงไปอีก ผมก็บอกว่า โห ดูไม่จืดแน่ฟังท่านพูดเที่ยวนี้

    ขอบรรยายต่อนะครับ

    ท่านที่ว่าจะปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือที่ว่า 3 ล้านดอลลาร์ ท่านปล่อยแค่ 1.65% 

    ผมเอาไปฝากที่ทหารไทยผมยังได้ 1.6 แต่มันเป็นเงินฝากอะนะ การปล่อยกู้มันก็ควรจะเป็นเงินกู้

    ดอกเบี้ยเป็นเงินกู้มันไม่ใช่เอาดอกเบี้ยไปปล่อยเป็นเงินฝาก หนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าไม่เหมาะสม

    หนึ่งความเสี่ยงเราก็มีตรงนี้ ตรงเรื่องค่าเงินที่จะปล่อยเป็นดอลลาร์ออกไป ช่วงนั้นเกิดดอลลาร์อ่อนตอนจ่ายคืนมาอ่อนเราก็ขาดทุน 

   ค่าเงิน

    สองผมก็ไม่ทราบว่า เค้าจะมองว่าเป็น... ต้องถามอาจารย์นะครับว่าเป็น Transfer Pricing รึเปล่า การปล่อยเงินกู้ถูกๆออกไป แล้ว 

   ทางน้ันก็ต้นทุนก็ถูก ทางนั้นก็ท�าก�าไรได้เยอะซึ่งแง่นี้ผมไม่ทราบชัดเจนนะครับ แต่มีคนแย้งผมบอกว่ามันเหมือนกับการท�า Transfer  

   Pricing ออกไปนะครับ

    ถ้าท่านแบ่งออกมาจนเงินสดไม่เหลืออย่างเงี้ย เหลือน้อยมาก ถ้าท่านต้องการใช้เงินท่านก็กู้จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นกลับมา

    ใช่มั้ยครับ ท่านก็จ่ายเป็นเงินกู้ให้สะท้อนความเป็นจริงว่าเราใช้เงินกู้ของบริษัท... เงินกู้ในตลาดก็ได้ซึ่งเราใช้ออกไป และเมื่อท่านมีฐาน 

   ของทุนน้อยท่านก็สามารถขับเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในแง่ผมบอกว่าถ้าท่านแบ่งออกไปเยอะๆ 

    1. โรงงานยังอยู่ ที่ดินท่านก็ยังอยู่ เครื่องจักรก็เหมือนเดิม

    2. พนักงานก็กลุ่มเดิม 

    3. KnowHowท่านก็เหมือนเดิม 

    4. ผู้บริหารท่านก็ชุดเดิม

    5. customer, supplier ท่านก็กลุ่มเดิม

    ท่านใช้ความสามารถตรงนี้ผลักดันให้มีรายได้เยอะๆและมีก�าไรเยอะๆโดยใช้ทุนน้อยๆผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับ

    สรุปว่าท่านแบ่งอย่างงี้แล้วเก็บเงินไว้เยอะๆ ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ครับก็ขอชี้แจงแค่นี้นะครับ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ครับก็ต้องขอบคุณกับการให้ค�าแนะน�านะครับ เราก็พยายามจะใส่ใจในเรื่องนี้ แต่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ เราตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง 

   ที่เตรียมความพร้อมในการที่พยายามหาลูกค้า ท�าตลาดนะครับที่จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ราคาต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของ  

   Investment Inventory อาจจะดูสูงนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็น Product ที่ส่งไปยังอเมริกาหรือญี่ปุ่นซึ่งเราพยายามจะท�าราคาที่สูงขึ้น 

   มาให้ได้ ในตรงช่วงนีเ้รากพ็ยายามทีจ่ะมกีารพฒันาความพร้อมในด้านต่างๆ พยายามปรบัปรงุท�างานก่อสร้างเพิม่เตมิ เพือ่ทีจ่ะก้าวกระโดด 

   ต่อไปให้ได้ สามารถที่จะท�า Product ที่มีราคาสูงต่อหน่วย เงินสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับ ในตรงส่วนนี้ก็อยากจะขอเรียนให้ทางท่านที่ประชุม 

   ผู้ถือหุ้นทราบนะครับ และในครั้งหน้าเราคงจะได้มีโอกาสมาอธิบายให้เห็นถึงความคืบหน้าของการด�าเนินการของเราต่อไปครับ

ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    ขอแย้งหน่อยนะครับ ท่านประธานคุยคนละเรื่องกับผมแล้วที่ได้อธิบายมาเนี่ย

    ผมคุยถึงเรื่องทุนตรงนี้แต่ท่านบอกว่าท่านจะท�างานเพื่อให้ลดทุนของท่านลงมา เงินก็กลับไปบริษัทแม่ 71%

    ส่วน 29% ก็ตกมากับผู้ถือหุ้นที่นั่งอยู่ในนี้กับคนที่ไม่ได้มาร่วมนะครับ

    ซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะช่วยให้ราคาหุ้นมันสะท้อนตลาดมากขึ้น เพราะว่า... โดยเฉพาะเรื่อง ROE นี่ผู้ถือหุ้นเค้ามองกันเยอะ

    ถ้า ROE มันสูงขึ้นเพราะฐานตัวหารของท่านเล็กลง ก�าไรท่านก็สูงขึ้น

    สิ่งที่ผมก�าลังแนะน�าก็คือ ท่านจ่ายปันผลออกมาเพื่อลดทุนลงมาให้เยอะๆ

    ผมรู้ว่าวันนี้ท่านก็ต้องจ่าย 8 บาท แต่อยากให้ท่านเอาไปประชุมกับคณะกรรมการของท่านแล้วลองคิด เอาไอเดียผมไป
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    ซึ่งบางทีท่านยังไม่เข้าใจบางอย่างที่ผมพูดไป ก็ลองไปคุยกันนะในคณะกรรมการ

    ถ้าท่านคิดว่าไอเดียผมมันใช้ได้ท่านก็แบ่งมาเยอะๆ เที่ยวหน้าผมจะได้มาขอบคุณท่านอย่างสูง

    ถ้าท่านยังยืนระบบวิธีคิดของท่านแบบเดิม ท่านก็เก็บเงินของท่านต่อไปในบริษัทเม็ทโก้ไทยแลนด์ซ่ึงผมมองแล้วมันไม่ได้เกิด 

   ประโยชน์เลย ขอบคุณมาก

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ขอบพระคุณส�าหรับความคิดเห็นครับ

ค�าถาม  คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    ท่านคิดเงินปันผลนี่ท่านคิดจากงบเดี่ยวอย่างเดียวใช่มั้ยครับ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    จาก Consolidateครับ

ค�าถาม  คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    แต่ก็นับว่าท่านก็จ่ายเงินปันผลมากขึ้น แต่ว่าเป็นเพราะว่าผลก�าไรของท่านมันตกลงๆเรื่อยๆ

    แต่ผมก็เข้าใจดีว่าบริษัทจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เค้าจะเก็บเงินไว้เยอะๆอย่างเงี้ย

    ผมก็ลงทุนในบริษัทจากญี่ปุ่นหลายบริษัท แต่ว่าบริษัทที่ผมลงทุนอยู่ พอดีก�าไรเพิ่มขึ้นๆแทบทุกปี แล้วเงินมันก็เลยเพิ่ม สะสมเพิ่มๆ 

   ขึ้นตลอด

    มีบางบริษัทที่ผมถืออยู่ เงินสดเค้ามี 4,000 กว่าล้าน แต่ก็ยังจ่ายแค่ 50%

    อันนี้ก็จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ว่าก็อยากจะให้ท่านเนี่ยพิจารณาจ่ายให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อย

    แต่ถ้านับไปแล้ว 8 บาทจากราคา 230 นี่ก็ยัง 3.8 - 3.9%อยู่ ก็นับว่ายังดีกว่าฝากธนาคาร

    แต่ก็อยากจะแนะน�าท่านเพราะว่าท่านไปปล่อยกู้แค่ 1.60 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ

    หรือว่าถ้าเผื่อเงินที่ท่านเก็บไว้ท่านก็ฝากได้แค่บาทกว่าๆเท่านั้นน่ะ ท่านก็ซื้อหุ้น ซื้อกลับเข้าไปอย่างที่ท่านเคยซื้อไว้ครั้งนึงก็ได้ ซึ่งมัน 

   จะช่วยให้ท่านแบบ... หุ้นมันก็จะลดลง แล้วเดี๋ยวเวลาท่านก�าไรดีขึ้น ราคามันก็จะขึ้นง่ายขึ้น แล้วก็ยังไงๆผลตอบแทนมันก็ดีกว่าที่ท่านไป 

   ฝากเงินไว้เฉยๆ ก็ปันซักส่วนเดียวก็พอไม่จ�าเป็นต้องหมดเพราะว่าท่านก็เหลือเงินเยอะอยู่แล้ว เอาซัก 4-500 ล้านเลยก็ได้

    บริษัทนั้นผมก็แนะน�าให้เค้าซื้อตั้งแต่ตอนที่เค้ายังถูกๆอยู่ เค้าก็ไม่ยอมซื้อ จนปัจจุบันเค้าก็มีเงินเยอะแยะ 4,000 กว่าล้าน

    ยังไงๆก็... ผมก็เสนอท่านอย่างนี้นะครับ ให้ท่านไปพิจารณาดู

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ครบักข็อบคณุต่อความเหน็ทีค่ล้ายคลงึกนันะครบั อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรหิารของบรษิทักจ็ะพยายามทีจ่ะบรหิารเพือ่ทีจ่ะสร้าง 

   ก�าไรให้เพิ่มขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2018 ซึ่งคิดว่าคงจะเป็นอีกปีนึงที่มีความยากล�าบาก เราก็พยายามที่จะท�าผลประกอบการ 

   ให้เป็นบวก สร้างก�าไรขึ้นมาให้ได้ครับ

ค�าถาม  คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ (ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ 189,200 หุ้น)

    ขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับ ถ้าท่านไปประชุมคณะกรรมการแล้วเห็นด้วยกับแนวคิดของผมและผู้ถือหุ ้นท่านน้ัน ท่านก็แบ่ง 

   ระหว่างกลางก็ได้นะครับ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ครับ ก็จากการที่กระผมมาท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 4 ปีนะครับก็เล็งเห็นถึงความต้องการในการที่จะให้มีการแบ่งปันผลมากขึ้น 

   จากทุกท่านนะครับ

    บรษิทัเรากท็�าธรุกจิมาแล้วปีนีก้ปี็ที ่30 อาจจะมเีงนิสะสมค่อนข้างมากนะครบั อนันีก้เ็นือ่งมาจากคนรุน่ก่อนพยายามทีจ่ะสร้างผลก�าไร 

   ข้ึนมาให้กับบริษัทนะครับ เราจะด�าเนินการจัดการกับเงินปันผลสะสมนี้ยังไงก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องมีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนนะครับ  

   เราพยายามที่จะสร้างก�าไรขึ้นให้ได้ก่อน เมื่อได้ก�าไรนั้นเราก็พยายามจะปันผลให้ผู้ถือหุ้น และพยายามที่จะให้มี Ratio ของ Dividend  

   ให้ได้มากกว่า 65%ขึน้ไป อนันีก้เ็ป็นสิง่ทีเ่ราต้องการนะครบั แต่ก่อนอืน่มนักต้็องสร้างผลก�าไรขึน้มาให้ได้ เมือ่ไปถงึระดบันงึเราเหน็ว่าบรษิทั 

   มคีวามมัน่คง มเีสถยีรภาพมากพอนะครบั สิง่ทีท่่านผูถ้อืหุน้ได้น�าเสนอในวนันีก้ค็งจะเป็นหวัข้อทีเ่ราจะมกีารพจิารณาเพือ่ตอบความต้องการ 

   ของผู้ถือหุ้นต่อไป

เอกสารแนบ 1
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ค�าถาม  คุณไพศาล วุฒิบัญชร

    ถือหุ้นมาด้วยตัวเองนะครับ คือผมเป็นนักลงทุนรายย่อย ย่อยแบบเล็กๆเลย คราวนี้แต่ในส่วนที่... ประเด็นในเรื่องของเงินทุนที่มัน 

   สะสมไว้อยู่ในรูปเงินสดค่อนข้างเยอะอยู่ในบริษัท ก็เลยเป็นข้อสังเกตหรือว่าค�าเสนอแนะว่า ประเด็นของผู้ถือหุ้นรายก่อนนี้ต้องการให้ใช้ 

   ทรพัยากรของบรษิทัทีม่อียูใ่ห้มรีะสทิธภิาพให้สงูกว่านี ้ไม่ใช่เรือ่งของการทีจ่ะแก้ด้วยการเพิม่ยอดขายหรอืก�าไรอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่เงนิสด 

   ที่มีสภาพคล่องสูง 2,400 ล้านเนี่ย ในขณะที่หนี้มีน้อย เราเห็นว่า 2,400 ล้านฝากอยู่ในรูปเงินฝากธนาคาร ไม่ทราบว่าการจัดสรรตรงนี้ 

   เราได้ดอกเบี้ย รับเท่าไหร่ครับจากเงิน 2,400 ล้าน เราควรจะจัดสรรในรูปแบบอื่น เช่น อย่างแค่พันธบัตรเองเนี่ยตอนนี้ก็ 4%-5% นะครับ  

   แล้ว ROE ที่เราคาดหวังจากผู้ถือหุ้นเราได้แค่ 4 ตอนนี้ เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลในการที่จะถือหุ้นบริษัทที่ไม่สามารถใช้ทรัพยากร 

   ให้มีประโยชน์นะครับ ก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ค�าถามด้วยว่า เอ๊ะการจัดสรรที่ว่าได้ดอกเบี้ยรับเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    ครบั ปัจจบุนัเรากม็เีงนิทีเ่ป็นดอกเบีย้รบัจากการน�าเอาเงนิสดของเราไปฝากไว้ในบญัชฝีากประจ�า โดยเลอืกธนาคารทีใ่ห้ดอกเบีย้ดทีีส่ดุ 

   ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรี ธนาคารมิซุโฮะหรือว่าธนาคารไทยพานิชย์ ก็จะมีรายได้เป็นดอกเบี้ยรับเข้ามาปีละประมาณ 9-10 ล้านครับ

ค�าถาม  คุณไพศาล วุฒิบัญชร

    เป็น % เท่าไหร่ครับ

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    1.2-1.3 ครับ ช่วงหลังอยู่ที่ 1.3

ค�าถาม  คุณไพศาล วุฒิบัญชร

    เป็นที่พอใจมั้ยครับส�าหรับผลตอบแทนประมาณนี้

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    ครับ จริงๆแล้วเราก็อยากได้ดอกเบ้ียที่สูงกว่านี้นะครับ แต่เนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัทผลิต เพราะฉะนั้นเราเน้นในเรื่องของความ 

   มั่นคง ของเงินทุนที่เราน�าไปลงทุนครับ

ค�าถาม  คุณไพศาล วุฒิบัญชร

    ในข้อเสนอแนะที่ว่าอาจจะดูแลเรื่องของราคาในตลาดหลักทรัพย์บ้างเพราะว่ามันต�่ากว่า Book Value ด้วย แล้วก็ขณะที่บอกว่าม ี

   กระแสเงินสดเยอะมีเงินส�ารองสูง ก็อาจจะใช้วิธีการอย่างที่ว่า การซื้อหุ้นคืนหรือว่าการปันผลเพิ่มเป็นค�าเสนอแนะครับ

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ขอบพระคุณครับต่อความคิดเห็นครับ

ค�าถาม  คุณธนา

    ขออนุญาตท่านประธานนะครับผมธนาผู้ถือหุ้น เมื่อกี๊บอกว่ามีคนไม่เซ็นชื่ออยู่ในบัตร ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

   หรอืยงัไง ถ้าเป็นลกัษณะของการไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง ส่งไปแล้วไม่ลงชือ่ต้องถอืว่าเป็นบตัรเสยีไม่ใช่เป็นลกัษณะเหน็ด้วย ตอนนีต้้อง 

   เป็นบัตรเสียไม่ใช่เป็นบัตรถูกต้องนะครับ

    ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุลงมตใินวาระที ่4 และด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ด้แจ้งให้ทีป่ระชมุ หลงัจากผ่านการตรวจสอบการนบัคะแนน 

   เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

   มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ 

   ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

       เห็นด้วย  83  ราย   จ�านวน  17,488,985  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000

       ไม่เห็นด้วย  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -     

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 5.   พิจารณาจัดสรรก�าไร ก�าหนดจ่ายเงินปันผล และก�าหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล

     ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ปัจจุบันหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560  

    เป็นเงิน 3,863 ล้านบาท ก�าไรขาดทุนของงวดปี พ.ศ. 2560 มีก�าไรเป็นเงิน 182 ล้านบาท ดังนั้น ก�าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นงวดปี  

    พ.ศ. 2560 เป็นจ�านวนเงิน 4,045 ล้านบาท 

     ส�าหรับทุนส�ารองตามกฎหมายนั้น ในขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัท 

    มหาชนจ�ากัดแล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องท�าการตั้งส�ารองสะสมเพิ่ม

     การก�าหนดจ�านวนเงนิปันผลนัน้เป็นหวัข้อทีส่�าคญัส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทกุท่าน ดงันัน้ในการประชมุกรรมการของบรษิทัได้มกีารพจิารณา 

    ด้วยความรอบคอบแล้ว  จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน 8.00 บาท ต่อ 1 หุ้น

     ดังนั้นยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ  167 ล้านบาท ท�าให้ยอดก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้รับจัดสรรยกยอดไปในปีถัดไปเป็น 

    เงิน 3,878 ล้านบาท 

     ผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผลนั้น คือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ส่วนวันจ่าย 

    เงินปันผลนั้น ก�าหนดให้เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

    ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุลงมตใินวาระที ่5 และด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีไ่ด้แจ้งให้ทีป่ระชมุ หลงัจากผ่านการตรวจสอบการนบัคะแนน 

    เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

    มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

       เห็นด้วย  79  ราย   จ�านวน   17,162,193 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.1313

       ไม่เห็นด้วย  5  ราย   จ�านวน   322,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.8457

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

         บัตรเสีย    1  ราย    จ�านวน      4,000     เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0228     

วาระที่ 6.   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2560

     ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของงวดบัญชีปี พ.ศ.2560 ดังนี้ นางศิริเพ็ญ  

    สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ 

    นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจ�ากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  

    มูราโมโต้ อีเล็คตรอน(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 นี้ โดยก�าหนดค่าตอบแทนไม่เกิน  3,250,000  

    บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ของบริษัท สีมา เทคโนโลยี จ�ากัด (บริษัทย่อย) 1,030,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาท)  

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,280,000 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาท)

     ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 และด�าเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการตรวจสอบการ 

    นับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

   มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ 

   ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

       เห็นด้วย  85  ราย   จ�านวน   17,488,993 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00

       ไม่เห็นด้วย  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     -

       งดออกเสียง  -  ราย   จ�านวน    -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
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วาระท่ี 7.  รายงานการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จ�ากัด จ�านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท 

   มูราโมโต้

    ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานอนุมัติการปล่อยเงินกู้จ�านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Muramoto Asia Pte Ltd.  

   โดย Muramaoto Asia Pte Ltd ถูกก�าหนดให้เป็น Treasure Center ของกลุ่มบริษัทมูราโมโต้ในปี 2013 รวมถึงเป็นการวางแผน 

   บริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพและป้องกันเงินทุนไหลออกนอกกลุ่มบริษัทมูราโมโต้

    การให้กู้กันในกลุ่มนี้เราเชื่อม่ันเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ในการลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ จึงขอต่ออายุสัญญาเงินกู้ 

   ระยะสั้น 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ 1.65 % ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดปัจจุบัน

    อย่างไรก็ตาม Muramaoto Asia Pte Ltd ได้ช�าระคืนเงินกู้มา 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปลายปี 2560 ดังนั้นบริษัทจึงขอต่ออายุ 

   สัญญาเงินกู้ อีกจ�านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐในครั้งนี้หรือเท่ากับประมาณ 66 ล้านบาท มีระยะเวลาการกู้ยืม 1 ปี และสามารถต่อ 

   สัญญาได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%

    อนึ่งในเอกสารท่ีเราได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านไปนั้น ระบุว่าเป็นวาระพิจารณา ทั้งนี้เนื่องมาจากตอนที่เราได้จัดพิมพ์เอกสารเพื่อที่จะ 

   ส่งให้กับทุกท่านนั้น เป็นช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับคืนเงินกู้

     จึงขอเสนอให้วาระนี้เป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมร่วมรับทราบครับ

วาระที่ 8.  รายงานเรื่องการน�าระบบ ERP (SAP) เข้ามาใช้งาน

    ประธานฯ ได้รายงานในที่ประชุมว่า การใช้ประโยชน์ของ Big Data ที่ได้มีการกระตุ้นให้เริ่มการใช้มาตั้งแต่ประมาณปี 2557 ท�าให้ 

   สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลามากมายในการรวบรวมข้อมูล ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ 

   จากทรัพยากรการจัดการ (คน สิ่งของ เงิน ข้อมูล) 

    บริษัทแม่มูราโมโต้ได้ท�าการซื้อลิขสิทธิ์ของ SAP ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผู้น�าในเรื่องระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง 

   ทั่วโลก พร้อมกับโมดูลต่างๆเช่น การผลิต จัดซื้อ ขาย สต็อค บัญชี การเงิน เป็นต้น

    บริษัทท�าการใช้งานโมดูลต่างๆ นี้บนระบบ Cloud โดยวางแผนที่จะน�าระบบเข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล 

   ภายในบริษัทแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหาร

วาระที่ 9.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

    เป็นวาระอ่ืนๆ ทางบริษัทเราก็ได้มีการให้ผู้ถือหุ้นนะครับได้มีการเสนอไอเดียวาระเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ต้ังแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 

   ที่ผ่านมา แต่ไม่มีการเสนอเข้ามา ก็อยากจะทราบว่าในที่นี้มีการจะเสนอวาระอื่นๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานมั้ยครับ ขอความกรุณา 

   ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนนด้วยครับ

    

    รับข้อเสนอแนะ ท�าการตอบกลับว่า “ขอบพระคุณส�าหรับข้อเสนอแนะ ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ได้รับมานี้ ขอน�ากลับไปพิจารณา 

   ครับ” เป็นต้น

    ไม่ทราบว่ามีวาระอื่นๆอีกไหมครับ

ค�าถาม  คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    ผมเอกชัย พิพิธเวศ นะครับ คืออันนี้ผมอยากจะสอบถามเรื่อง... จากหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับ หน้า 85

    เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน 38 ล้านกว่าๆเนี่ยครับ มันอยู่ตรงไหนแล้วก็กี่ไร่

    แล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอะไร ที่มูลค่า 101 ล้าน ซึ่งปัจจุบันมันก็เสื่อม... หักค่าเสื่อมไปแล้วเหลือ 10 ล้านเนี่ยครับ

    มันเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่ตรงไหนกี่ไร่ครับ

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    อันนี้เป็นพื้นที่ของโรงงานที่ 3 ของเรานะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทโซนี่เข้ามาเช่าในระหว่างที่น�้าท่วมเมื่อปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งก็ 

   จะมีที่ดินแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารนะครับ ก็เลยมองว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิต เลยแยกออกมา 

   เป็นข้อนี้ให้ครับ
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ค�าถาม  คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    ท่านยังไม่ได้ตอบผมว่ามันกี่ไร่เลยครับ

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    ขอโทษครับ จ�าไม่แม่นนะครับ 2,300 หรือ 2,500 ตารางเมตรจ�าไม่ได้ครับ

ค�าถาม  คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    แล้วปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วใช่มั้ยครับ

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    คือหลังจากท่ีโซนี่สร้างโรงงานใหม่ของเขาและย้ายก็ออกไปเมื่อมีนาคม เราก็เข้าไปใช้พื้นที่ ณ ปัจจุบันของเราเพื่อเตรียมการต่างๆ  

   ในการรองรับไลน์การผลิตครับ

ค�าถาม  คุณเอกชัย พิพิธเวช (ถือหุ้น 13,100 หุ้น)

    จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 97 หัวข้อรายได้อื่น ตัวนี้คือรายได้จากอะไร ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะ

ค�าตอบ  นายอิจิโร่ นิชิมูระ กรรมการ

    เนื่องจากในครั้งนี้อย่างที่เรียนให้ทราบเรามีการน�าระบบ SAP เข้ามาใช้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเข้าไปตรวจสอบอะไรต่างๆ 

   ที่เก่ียวข้องและก็พยายามตัดบัญชีไปในรอบครั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น อินวอยซ์ต่างๆที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องจ่ายเราก็ตัดออกไป ในส่วนของ 

   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ต่างๆที่เป็นอินวอยซ์ที่เคยจ่ายเราก็ตัดออกไป ก็เลยส่งผลให้ในรอบนี้มีรายได้รวมในส่วนน้ีเพิ่มขึ้นมา 

   หลายสิบล้านบาท

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    มีค�าแนะน�าอื่นๆ อีกหรือไม่ อันนี้เป็นข้อเสนอใช่หรือไม่?

ค�าถาม  คุณสิทธิชัย เจริญพร

    ต่อเนื่องจากที่ถามในวาระ 2 แล้ว แต่ยังไม่กระจ่าง ที่ท่านประธานอธิบายว่าตัวสินค้าใหม่ โมเดลใหม่ที่เริ่ม 2019 คือรายได้จะลดลง  

   แล้วตัวราคาขายจะลดลง อยากให้สรุปภาพรวมว่า ถ้าเอาของใหม่เข้ามาจากที่เห็นในปัจจุบัน กับสถานการณ์การแข่งขันทั้งหมด Gross  

   Margin อัตราส่วนก�าไรจะสูงขึ้นกว่าปีปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือไม่ โดยปีปัจจุบัน คือ Gross Margin 3% กว่าๆ Net Margin แค่  

   1% ถ้าเฉลี่ยรวมทุกอย่างจะสูงขึ้นหรือไม่

    ส่วนค�าถามเกี่ยวเนื่องจากที่ไม่ได้งานโตโยต้าเพราะเรื่องราคาใช่หรือไม่ ขอค�ายืนยันว่าไม่ใช่เพราะเครื่องจักร

ค�าตอบ  นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุม

    ส�าหรับค�าถามแรกเกี่ยวกับเรื่อง Gross Margin ตั้งแต่ 2019 เป็นต้นไป ขอเรียนว่ายังไม่ชัดเจน แต่ในแผนธุรกิจระยะกลางของบริษัท  

   ก็วางแผนไว้ว่าจะพยายามสร้างก�าไรให้ได้ 5% 

    ส่วนค�าถามเรื่องราคาเกี่ยวกับการรับงานโตโยต้า ขอเรียนว่าคนที่เข้าไปเจรจาเรื่องราคาเป็นบริษัทฟูจิทสึเทคซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท  

   ซึ่งหลังจากคุยราคากับทางโตโยต้าแล้ว ทางบริษัทฟูจิทสึเทคไม่รับงานนี้ แล้วไปหาสินค้าตัวอื่น งานอื่นแทน นั่นคือข้อสรุปที่ได้จากการ 

   รับงานโตโยต้า

 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

 ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุน ให้การชี้แนะ

ต่อไป และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ปิดประชุมเวลา  16.55 น.

                              (ลงชื่อ)....................................................

                                                                                           (นายโยอิจิ มูราโมโต้)

                                                                                           ประธานในที่ประชุม  
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 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 
ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง

นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม ์

ต�าแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง :  กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง   :  เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

Committee Member    :  คณะกรรมการตรวจสอบ        

           คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

           คณะกรรมการสรรหา     

อายุ   :  71 ปี

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี  -  พาณิชยศาสตร์บัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ปริญญาโท  - บริหารการจัดการ (Master of Management)

     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 13 กันยายน 2545

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   :  16 ปี (เกิน 9 ปี)

จ�านวนรอบที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   :  6 รอบ

ประวัติการท�างาน : 2545 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั มรูาโมโต ้อเิลค็ตรอน (ประเทศไทย) จ�ากดั มหาชน

      ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมจาก IOD : ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : ไม่มี  (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

          ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

          ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

          ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   กรรมการอิสระ บริษัทสหพัฒนะพิบูล จ�ากัด มหาชน

              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จ�ากัด มหาชน

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :   ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  :   ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา :  นายวันชัย อ่�าพ่ึงอาตม์ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

บริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

และเปน็ไปตามหลกัเกณฑต์า่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบตั ิประสบการณ ์

ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เอกสารแนบ 3
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นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ต�าแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง :  กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง   :  เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

Committee Member     :  คณะกรรมการบริหาร

           คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

                คณะกรรมการสรรหา

                คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ   :  57 ปี

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Business Administration, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

          Business Administration, University of Leicester ประเทศอังกฤษ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  :  14 พฤษภาคม 2557

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   :  4 ปี

จ�านวนรอบที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   :  2 รอบ

ประวัติการท�างาน : 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

           2555 – ปัจจุบัน : General Manager in Administration Division of METCO

           2542 - 2545 : Senior Administrative Manager of Sato Kogyo Co., Ltd., Singapore Branch

ประวัติการอบรมจาก IOD : Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 :  ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

          ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

          ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

               ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :   ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา :  นายอจิโิร ่นชิมิรูะ กรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ในครัง้นี ้ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้วา่ 

มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ โดยผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบตั ิ

ประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เอกสารแนบ 3



886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230, โทร. 0 2517-5010-2, 0 2518-1280-6 แฟ็กซ์ 0 2517-1672, 0 2518-1287

M E T C O

24

นางวงศ์ทิพา บุนนาค

ต�าแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง :  กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง   :  เสนอชื่อกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่ง

Committee Member     :  คณะกรรมการตรวจสอบ        

           คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

           คณะกรรมการสรรหา     

อายุ    :  35 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ University College London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

     นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ประเทศไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  23 พฤศจิกายน 2561

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ    :  0 ปี 2 เดือน

จ�านวนรอบที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   :  1 รอบ (รอบแรก)

ประวัติการท�างาน  : 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

            2559 - 2561  : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

            2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

            2555 - 2557  : ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด

            2554 - 2555  : บริษัทที่ปรึกษากฏหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ากัด

            2551 - 2554  : ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท เคลวิน เชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประวัติการอบรมจาก IOD : ไม่มี

ประวัติการอบรม  :  ทนายความผู้ท�าค�ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์

      ใบอนุญาต ให้เป็นทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์

      หลักสูตรการลงทุน รุ่น 7 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  :  6,600 หุ้น (0.03%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561     :  ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา :  นางวงศ์ทิพา บุนนาค กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอช่ือในคร้ังนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท

แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณสมบัติ ประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เอกสารแนบ 3
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ข้อมูลผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3636
อายุ            54 ปี

ต�าแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี  กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 33 ปี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท   2559 - 2560 (3 ปี) บมจ. มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)

และบริษัทย่อย 5 ปีย้อนหลัง     2559 - 2560 (3 ปี) บจ. สีมา เทคโนโลยี

การศึกษา          ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์         สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

            และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง    ไม่มี

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 กันยายน 2561  ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ        บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

            ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

            โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3565
อายุ            57 ปี

ต�าแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี  กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 34 ปี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท   ไม่มี

และบริษัทย่อย 5 ปีย้อนหลัง 

การศึกษา          ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์         สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

            และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง    ไม่มี

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 กันยายน 2561  ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ        บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

            ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

            โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

ประวัติการท�างานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ เอกสารแนบ 4



886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230, โทร. 0 2517-5010-2, 0 2518-1280-6 แฟ็กซ์ 0 2517-1672, 0 2518-1287

M E T C O

26

นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10604
อายุ           36 ปี

ต�าแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี  ผู้อ�านวยการ, สอบบัญชี /

            งานสอบบัญชี 16 ปี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท   ไม่มี

และบริษัทย่อย 5 ปีย้อนหลัง 

การศึกษา          ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์         สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

            และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง    ไม่มี

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 กันยายน 2561  ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ        บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

            ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

            โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

เอกสารแนบ 4
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หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด 

   ตามที่คณะกรรมการจะก�าหนด

ข้อ 32.  ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ 

   ดังกล่าว ให้กระท�าภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ  

   ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

   คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 

   หนึ่งในห้าของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ�านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 

   หน่ึงในสบิของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าชือ่กันท�าหนงัสอืในฉบบัเดยีวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชมุวสิามญั 

   ก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม 

   ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท�าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ 

   การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ 

   เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ 

   นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

   อนึ่งค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34.  การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 

   หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้น 

   ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

   ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม 

   เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง 

   หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ�าเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

   การมอบฉนัทะจะต้องท�าเป็นหนงัสอื ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะ และท�าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ�ากดัก�าหนด  

   และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติส�าหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5



886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230, โทร. 0 2517-5010-2, 0 2518-1280-6 แฟ็กซ์ 0 2517-1672, 0 2518-1287

M E T C O

28

   ก. จ�านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

   ข.  ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

   ค.  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคล 

    ซึ่งประธานกรรมการก�าหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม,

ข้อ 36.  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้น  

   ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจ�าเป็น 

   ต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก�าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ 

   นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ท้ังนี้  

   ให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 37.  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ 

   หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี 

   แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออก 

   เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

   การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก 

   ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

   สามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

    ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

    ค. การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้ 

     บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

    (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ด�าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

    (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล

    (3)  พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร

    (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

    (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

    (6)  กิจการอื่นๆ

เอกสารแนบ 5
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เขียนที่...........................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ........................

     ข้าพเจ้า..............................................................................................................................สัญชาติ.............................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง..................................................อ�าเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์......................................

     เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนหุ้น...............................................หุ้น

     ขอมอบฉันทะให้

         (1) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

         (2) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

         (3) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 
    กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ
                       (................................................................)

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                       (.................................................................)

หมายเหตุ 
   1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
    ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   2.  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�านวนที่ถือไว้ได้

✃
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารแนบ 6
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เขียนที่...........................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ........................

     (1) ขา้พเจา้..............................................................................................................................สญัชาต.ิ............................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง..................................................อ�าเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์......................................

     (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม............................................... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง ดังนี้
  หุ้นสามัญ............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง
  หุ้นบุริมสิทธิ.......................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง     
                    
   (3) ขอมอบฉันทะให้

         (1) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

         (2) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

         (3) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

   (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  
           26 มกราคม 2561
             เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
          วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
           ประจ�าป ีสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 และรบัรองผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 
           บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
             เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

✃
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เอกสารแนบ 6
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        วาระที่ 3  เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  
           ดังนี้ 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
        3.1  นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        3.2 นายอิจิโร่ นิชิมูระ
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        เห็นด้วยกับการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของนายไพจิตร โรจนวานิช
        และแต่งตั้งนางวงศ์ทิพา บุนนาค เป็นกรรมการแทน
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        วาระที่ 4 เห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการ
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
        วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก�าไร ก�าหนดจ่ายเงินปันผล และก�าหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
        วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน
            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
        วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

    (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี 
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น
สมควร

    กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ
                       (................................................................)

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                       (.................................................................)
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารแนบ 6
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✃
หมายเหตุ 
   1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
    ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   2.  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจ�านวน 
    ที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
   3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ�า 
    ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

เอกสารแนบ 6
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เขียนที่...........................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ........................

     ข้าพเจ้า..............................................................................................................................สัญชาติ.............................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง..................................................อ�าเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์......................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..........................................................................................................................
ซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั..................................................................................................................................................................................จ �ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม............................................... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง ดังนี้
  หุ้นสามัญ............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง
  หุ้นบุริมสิทธิ.......................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง    
                     
   (2) ขอมอบฉันทะให้

         (1) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

         (2) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

         (3) .................................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่................................
ถนน.....................................ต�าบล/แขวง......................................อ�าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์...................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562 คร้ังท่ี 1/2562 ขึ้นในวันท่ี 24 มกราคม 2562 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

   (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ครั้งนี้ดังนี้ 
     มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
     มอบฉันทะบางส่วนคือ
       หุ้นสามัญ............................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..............................เสียง
       หุ้นบุริมสิทธิ.......................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..............................เสียง
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..............................เสียง

   (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  
           26 มกราคม 2561
             เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสยีง

✃
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เอกสารแนบ 6
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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

          วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
            ประจ�าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และรับรองผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
           บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
             เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
        วาระที่ 3  เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  
           ดังนี้ 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
        3.1  นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        3.2 นายอิจิโร่ นิชิมูระ
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        เห็นด้วยกับการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของนายไพจิตร โรจนวานิช
        และแต่งตั้งนางวงศ์ทิพา บุนนาค เป็นกรรมการแทน
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        วาระที่ 4 เห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการ
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
        วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก�าไร ก�าหนดจ่ายเงินปันผล และก�าหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
        วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน
            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
        วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

    (5) ในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ
                       (................................................................)

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                       (.................................................................)
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✃

หมายเหตุ 
  1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน  
   (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
  2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ 
   (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
  3.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเปน็ผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ 
   แบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
  4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�า 
   ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 คร้ังที่ 1/2562 ข้ึนในวันที่ 24 มกราคม 2562 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

  วาระที.่.....................เรือ่ง.....................................................................................................................................................................................
          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย  
          งดออกเสียง   

  วาระที.่.....................เรือ่ง.....................................................................................................................................................................................
          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย  
          งดออกเสียง   
  
  วาระที.่.....................เรือ่ง.....................................................................................................................................................................................
          เห็นด้วย  
          ไม่เห็นด้วย  
          งดออกเสียง    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ�าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ
                       (................................................................)
                      วันที่.............../........................./...............

                  ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                   (.................................................................)
                      วันที่.............../........................./...............

✃
ใบประจ�าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ
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       ชื่อ นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์ นายนพ โรจนวานิช นางวงศ์ทิพา บุนนาค

คณะกรรมการ : • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • คณะกรรมการตรวจสอบ • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  • กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี • กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 • ประธานกรรมการสรรหา • ประธานกรรมการสรรหา • ประธานกรรมการสรรหา

อายุ: 71 ปี 63 ปี 35 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติ 
การท�างาน : 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ

•  ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ปริญญาโท-บริหารการจัดการ
 (Master of Management)
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง
 มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 ระดับผู้บริหาร (Ex MBA)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทกฎหมายการค้า
 ระหว่างประเทศ
 University College London
 กรุงลอนดอน
 ประเทศสหราชอาณาจักร

• นิติศาสตร์บัณฑิต
 (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประเทศไทย

• 2002 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 
• ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จ�ากัด
 (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 
• 2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท เจ้าพระยาเรือสากล จ�ากัด

• 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
 กระทรวงการต่างประเทศ

• 2559 - 2560 ที่ปรึกษา
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

•  2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

•  2559 - 2561 : เลขานุการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

•  2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย
 บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

•  2555 - 2557 : ทนายความ บริษัท 
 เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด

•  2554 - 2555: บริษัทที่ปรึกษา
 กฏหมายและภาษีอากร 
 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ากัด

•  2551 - 2554 : ที่ปรึกษากฏหมาย 
 บริษัท เคลวิน เชีย (ประเทศไทย) 
 จ�ากัด

เอกสารแนบ 7
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ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

  1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ  

   เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

  1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

   (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ 

    ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

   (ข) ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรอง 

    ส�าเนาถูกต้อง

   (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

  2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

   (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

   (ข) ส�าเนาภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูตอ้ง โดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมขีอ้ความ 

    แสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

  2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

   (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ 

    ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

   (ข) ส�าเนาภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูตอ้ง โดยผูแ้ทนนติบิคุคลและมขีอ้ความ 

    แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

   (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และ 1.2

   ในกรณีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. ผู้ถือหุ้นที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

  ใหน้�าความในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้รว่มประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทย ซึง่เปน็นติบิคุคลทีจั่ดต้ังขึน้ 

ตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

   (ก) หนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคลนัน้อาจเปน็เอกสารทีอ่อกโดยสว่นราชการทีข่องประเทศทีน่ติบิคุคลตัง้อยู ่หรอืโดยเจา้หนา้ที่ 

    ของนติบิคุคลนัน้กไ็ด ้ทัง้นี ้จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่นติบิคุคล ผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่ผกูพนันติบิคุคลและเงือ่นไขหรอื 

    ข้อจ�ากัดอ�านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

   (ข)  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรอง 

    ความถูกต้องของค�าแปล

  ในกรณีของส�าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจ และหากเป็นเอกสารที่จัดท�าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเปน็ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ 

แต่ละราย ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหมาะสม

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 8



886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230, โทร. 0 2517-5010-2, 0 2518-1280-6 แฟ็กซ์ 0 2517-1672, 0 2518-1287
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แผนที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

หมายเหตุ :  ห้องทิวลิป

เอกสารแนบ 9




