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

                         วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งที่ 1/2564

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งที่ 1/2563

           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 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ  

ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

  วาระที่ 1.   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

      วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2563 

       โดยได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง 

      พาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก�าหนดรวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย  

      และภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th)

  

      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

      ประจ�าปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

  วาระที่ 2.   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 และพิจารณารับทราบรายงานผลการ 

      ด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563

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

      บริษัทจึงได้จัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ 

      บริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ทั้งนี้ 

      รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจ�าปี 2563 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 2)
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      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน 

      และรายงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีและสอบทาน 

      โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนออนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

      ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 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 ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีกรรมการ 

      ที่ครบก�าหนดตามวาระดังต่อไปนี้

       1. นายโยอิจิ มูราโมโต้,   กรรมการ

       2. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้,  กรรมการ

       3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค,   กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

      จากการที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

      ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการ 

      สรรหา (ไม่รวมกรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่) จงึพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการดงักล่าวทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่ง 

      ตามวาระ โดยได้พจิารณาคณุสมบตัริายบคุคลดงัรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3 อย่างละเอยีดรอบคอบ คณะกรรมการ  

      (ไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีผลงาน ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  

      มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า 

      ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

      ความคดิเหน็ของคณะกรรมการ : จากการทีบ่รษิทัฯ ได้ให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอบคุคลเพือ่เข้าคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

      ที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการ 

      ที่ได้รับการเสนอช่ือ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควร 

      เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายโยอิจิ มูราโมโต้ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริหาร  

      สมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้  

      ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิก 

      คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนางวงศ์ทิพา บุนนาค ให้ด�ารง 

      ต�าแหน่งกรรมการอิสระ สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

      สมาชิกคณะกรรมการสรรหา ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง
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  วาระที่ 4.  พิจารณารับรองการก�าหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการส�าหรับปี 2564

      วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อ 15 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ระบุไว้ว่าจะต้องมีการก�าหนดค่าธรรมเนียม 

      และค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถไว ้

      คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

       • ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ

       • คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมที่กรรมการอิสระจ�าเป็นต้องมี

       • อัตราตลาดในปัจจุบัน

       • ผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

      จากการพจิารณาปัจจยัเหล่านีค้ณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอค่าธรรมเนยีมและค่าตอบแทนของกรรมการส�าหรบัปี 2564  

      ดังต่อไปนี้  

  2564 (เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม) 2563

 ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าธรรมเนียม เบี้ยประชุม สิทธิและ ค่าธรรมเนียม เบี้ยประชุม สิทธิและ 

 (บาท/เดือน) (บาท/ครั้ง) ผลประโยชน์อื่นๆ (บาท/เดือน) (บาท/ครั้ง) ผลประโยชน์อื่นๆ

 กรรมการอิสระ 15,000 ไม่มี ไม่มี 15,000 ไม่มี ไม่มี 

 กรรมการตรวจสอบ

 (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

 ประธาน 20,000 ไม่มี ไม่มี 20,000 ไม่มี ไม่มี

 สมาชิก 10,000 ไม่มี ไม่มี 10,000 ไม่มี ไม่มี

 คณะกรรมการอื่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 กรรมการบริหาร* ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  

      หมายเหตุ *กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

      แล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

      ความคดิเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทั เสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัค่ิาธรรมเนยีม  

      และค่าตอบแทนของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัส�าหรบัปี 2564 โดยขอเสนออตัราค่าตอบแทน 

      ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563 ตามที่ระบุในข้างต้น

  วาระที่ 5.   การอนุมัติการจัดสรรก�าไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

      วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากก�าไรสุทธิของ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ อย่างไร 

      ก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการ 

      เงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการด�าเนินงานส�าคัญอื่นๆ และความจ�าเป็นอื่นๆ

      จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการด�าเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ 

      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีในอัตรา 10 บาทต่อหุ้นจากก�าไรสุทธิ โดยก�าหนดรายชื่อ 

      ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 
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      อัตราการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการ 

      จ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2563 2562 2561

ก�าไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)  261,592,011  (147,574,377)  199,093,944

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 12.52  (7.06)  9.53

เงินปันผลจ่าย (บาท) 208,981,000  208,981,000  271,675,300

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 10.00  10.00  13.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ 79.89%  จ่ายจากก�าไรสะสม  99.93%

        และก�าไรสะสม

       หมายเหตุ ก�าไรสุทธิและก�าไรสะสมได้ช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

       การก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลจะด�าเนินการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบาย

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

       การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน  

      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากก�าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไป 

      ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  วาระที่ 6.  การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก�าหนดค่าตอบแทน

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

      ซึ่งก�าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ 

      ตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  

      จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

       1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง   ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 หรือ

       2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ

       3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ   ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604

      ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ส�านักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

      ท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

      ซึ่งประวัติการท�างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

      ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอ 

      ให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงัรายนามต่อไปนีข้องบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชี  

      จ�ากัด 
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      คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

      อนมุตัค่ิาสอบบญัชปีระจ�าปี 2564 ของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 4,300,000 บาท ซึง่เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 

      กับปีที่ผ่านมามีดังนี้

      ค่าตอบแทนการสอบบัญชี         2564 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม     2563 เปลี่ยนแปลงร้อยละ

 ค่าสอบบัญชี

  บริษัทฯ 3,200,000 3,350,000 - 4.48

  บริษัทย่อย 1,100,000 1,150,000 - 4.35

  รวม  4,300,000 4,500,000 - 4.44

 ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

  บริษัทฯ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

  บริษัทย่อย -0- 150,000 - 100

  รวม  -0- 150,000 - 100

      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 ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่ 

      แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอ�านาจตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 8) ถึงประธาน 

      คณะกรรมการก่อนการประชุม

      บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมส�าหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

      (www.metco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูวาระการประชุมล่วงหน้า

      บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

  

 ขอแสดงความนับถือ

      

 (นายโยอิจิ มูราโมโต้)

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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2563

ของ

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

วัน เวลา และสถานที่

 ประชมุเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทวิลปิ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

 1. นาย โยอิจิ  มูราโมโต้    กรรมการ

 2. นาย ชินอิจิโร   ยามาโมโต้   กรรมการ

 3. นาย ทะซึยะ  อะวาซุ    กรรมการ

 4. นาย อิจิโร  นิชิมูระ    กรรมการ

 5. นาย วันชัย  อ�่าพึ่งอาตม์   กรรมการ

 6. นาย นพ  โรจนวานิช    กรรมการ

 7. นาง วงศ์ทิพา  บุนนาค   กรรมการ

 ล�าดับแรก ประธานการประชุมนาย โยอิจิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น 

 สวัสดีครับ ผมนายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณา 

ผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท มูราโมโต้  

อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีนี้ด�าเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาตท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับ

วิธีการด�าเนินการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบครับ 

 <ล่ามอธิบายวิธีด�าเนินการปฏิบัติเป็นภาษาไทย>

 ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะท�าการอธิบายเร่ืองที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม  

หลังจากนั้น จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่มีข้อซักถามขอให้ยกมือขึ้น ประธานในที่ประชุมจะระบุผู้ที่จะท�าการซักถาม 

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะซักถามเดินไปใช้ไมโครโฟนตัวที่ใกล้ที่สุดและแจ้งชื่อพร้อมล�าดับที่เข้าประชุมของท่านและแจ้งประเด็นที่ต้องการซักถาม 

 หลังเสร็จสิ้นการซักถาม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท�าการลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกเมื่อตอนลงทะเบียน ในการลงมติตามข้อบังคับ 

ของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการน�าเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น

ท�าเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่ได้รับแจก 

พร้อมลงลายมือชื่อก�ากับ และในส่วนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ถือ Proxy B หรือ Proxy C ซึ่งใน Proxy ได้มีการลงมติไว้เรียบร้อยแล้วนั้น 

ผู้รับมอบฉันทะไม่จ�าเป็นต้องท�าการลงมติซ�้าอีกครั้งในบัตรลงคะแนน จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้น

ที่เลือกออกเสียงว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น 

 ดังนั้น ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” กับระเบียบวาระที่บริษัทน�าเสนอ บัตรลงคะแนนเสียงที่ 

ถูกท�าเครื่องหมายทั้งช่อง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้ง 2 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับ และในส่วนของ 

บัตรที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ขอให้เก็บไว้กับตัวท่านก่อน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะท�าการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจากเสร็จการประชุมครับ 

 อนึง่ คณุวภิาวจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชจีะท�าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการควบคมุการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนันีว่้ามกีารด�าเนนิการ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ และตรวจสอบว่าการลงคะแนนในวันนี้มีการด�าเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือ 

บัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสียหรือไม่ หลังจากคุณวิภาวีตรวจสอบแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนว่า เห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง งดออกเสียงกี่เสียง 

และบัตรเสียกี่เสียง
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 ส�าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุในวนันีแ้ละเกดิมภีารกจิกระทนัหนัทีท่�าให้ต้องออกจากการประชมุกลางคนั ท่านสามารถทีจ่ะท�าการลงคะแนน

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

ไม่ได้มกีารลงมตพิร้อมลงลายมอืชือ่ก�ากบั และยกมอืขึน้ เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัจะท�าการไปเกบ็บตัรลงคะแนน และมอบให้คณุวภิาวเีป็นผูด้แูลและด�าเนนิ

การลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 ท้ังนี้ หากมีการลงคะแนนซ�้าอีกในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย เมื่อปิดรับการลงทะเบียนแล้ว 

ส�าหรับท่านที่มาล่าช้าไม่ทันการเริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนในส่วนของวาระที่ได้มีการลงมติไปเรียบร้อยแล้ว 

 นอกจากนี ้ในส่วนของผูร้บัมอบฉนัทะทีถ่กูตรวจพบว่าใบมอบฉนัทะไม่สมบรณ์ูและไม่ได้รบัการให้ลงทะเบยีน ท่านสามารถเข้าร่วมการประชมุได้แต่

จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน 

 ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการด�าเนินการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ  

หากมีข้อซักถาม คุณนิชิมูระจะเป็นผู้ตอบ หลังเสร็จสิ้นค�าถาม 

เริ่มการประชุม 

    นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในท่ีประชุมได้แถลงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยิมยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการด�าเนินการประชุม จึงขอ 

    เริ่มการประชุม 

    ทั้งนี้ ขอความกรุณาปรับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นโหมดเงียบด้วยครับ 

    ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 36 ราย คิดเป็นจ�านวนหุ้น 78,331 หุ้น มีผู้รับมอบ 

    อ�านาจจากผู้ถือหุ้น 21 ราย คิดเป็นจ�านวนหุ้น 16,959,514 หุ้น ดังนั้นในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทั้งสิ้น  

    57 ราย เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 17,037,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.53 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายท้ังสิ้น  

    20,898,100 หุ้น และครบองค์ประชุมท่ีก�าหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ดังนั้น จึงขออนุญาต กล่าวเปิด 

    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563 ณ บัดนี้ 

    ขณะนี้ เป็นเวลา 14:06 น. 

    ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะน�ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  

    กรรมการ           นาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้

                 กรรมการยามาโมโต้ได้รับการเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการก�ากับ 

                 ดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและประธานกรรมการบริหาร 

                 ความเสี่ยงแทนกรรมการ นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ ที่ได้ขอลาออกเมื่อการประชุม 

                 คณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2562

    กรรมการ           นาย ทะซึยะ อะวะซุ

    กรรมการ           นาย อิจิโร่ นิชิมูระ

    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ    นาย วันชัย อ่าพึ่งอาตม์

    และประธานกรรมการสรรหา 

    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    นาย นพ โรจนวานิช 

    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    นาง วงศ์ทิพา บุนนาค

    

    และผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญและท่านอื่นๆ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุม 

    ในวนันีด้้วย การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

     ประธานฯ ได้แถลงว่าทางบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2562 ที่ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันที่  

    24 มกราคม พ.ศ. 2562 ส�าเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเรียบร้อยแล้ว  

    เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมจากบริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาตามเอกสารนี้ 

     หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามส�าหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น 

     ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน ค�าถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้
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ค�าถาม   คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ล�าดับลงทะเบียนที่ 37

     ในหน้า 14 ในการประชุมครั้งก่อน เรื่องค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน และข้อ 3 เป็น 

    ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อคน ต่อเดอืน แต่ในวาระที ่4 ของครัง้นีม้เีรือ่งว่ามค่ีาตอบแทนทีใ่ห้กบักรรมการเท่ากบั 

    ปีที่แล้วในอัตราเดียวกัน แต่ในครั้งนี้เขียนไว้ว่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งส�าหรับท่านประธานกรรมการตรวจสอบและเป็น 

    ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการตรวจสอบ 10,000 ต่อครั้ง จึงขอการชี้แจงว่าเป็นต่อครั้งหรือต่อเดือน

ค�าตอบ   กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมูระ

     ขอกล่าวขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเนื่องจากว่าในวาระการประชุมในคร้ังนี้มีการพิมพ์ผิดพลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีใบแนบฉบับแก้ไข 

    และได้แจกให้ตรงโต๊ะประชาสัมพันธ์ โดยหลักการแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงใช้หลักการเหมือนเดิม

ค�าถาม   Mr. Basant Kumar Dugar ล�าดับลงทะเบียนที่ 58

     ขอเสนอแนะส�าหรับส่งรายงานการประชุมไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 

    ควบคุมตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านสามารถลดและประหยัดเวลาในการประชุม รวมถึงการที่จะประชุมใน 

    ครั้งต่อไป 

ค�าตอบ   กรรมการ นายอิจิโร่ นิชิมูระ 

     กล่าวขอบคุณและน้อมรับค�าแนะน�า

     เมื่อไม่มีค�าถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

    สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และด�าเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม หลังจากผ่านการ 

    ตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระท่ี 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้น 

     เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วย 63 ราย จ�านวน 17,040,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย - ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ -   
 งดออกเสียง       - ราย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -   

 บัตรเสีย - ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

    หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจ�านวน 2,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 63 ราย)  

    รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,040,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5387 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

     เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ 

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

    ประจ�าปี 2562

     ประธาน ฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้จัดท�านโยบายต่อต้าน 

    คอร์รปัชัน่ขึน้ เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึความสาคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยมใีจความสาคญัว่า 

     กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชั่น การติด การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือรับสินบน 

    จากคนต่างบริษัทท่ีท�าธุรกรรมกับบริษัทท้ังโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบ 

    ในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย 

    ต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ที่หน้า 52 ในรายงานประจ�าปีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 

     บริษัทฯ ได้ท�าการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Self-Evaluation Tool for  

    Countering Bribery) ของ CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee) ซึ่งผล 



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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เอกสารแนบ 1

    ขอรายงานต่อเนื่องโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้

    ˙ธุรกิจชิ้นงาน Panel ส�าหรับติดตั้งภายในรถยนต์ได้เริ่ม Mass Production ของโมเดลใหม่ (230B ส�าหรับส่งให้กับประเทศบราซิล)  

   ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณก่อน แต่ความคาดหวังในเรื่องการขยายตัวของยอดการผลิตค่อนข้างเลือนลาง

    Single CD ส�าหรับติดตั้งภายในรถยนต์ได้สิ้นสุดการผลิตไปในปีงบประมาณก่อน 

    การเจรจาธุรกิจในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ Car Navigation (Limo, Lingo) ซึ่งมีจ�าหน่ายในร้านขายอุปกรณ์รถยนต์นั้นได้ข้อสรุป 

   เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แต่เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ความคาดหวังในเรื่องการขยายตัวของยอดการผลิต 

   ค่อนข้างเลือนลางเช่นกัน

    ˙ธุรกิจ Keyless ส�าหรับรถยนต์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนับแต่เริ่มธุรกิจนี้ในปี 2558 ได้เริ่ม Mass Production ของโมเดล 

   รุ่นที่ 7 ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังได้ว่ายอดขายน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

    ˙แผ่น PCB DV ส�าหรับเครื่องเสียงที่ติดตั้งภายในรถยนต์ได้ยุติการผลิตไปแล้วในปีงบประมาณก่อน

    Blue ray ที่ใช้ส�าหรับรถ Lexus ของบริษัทโตโยต้านั้นมียอดขายที่ดี คาดการณ์ว่า ปีงบประมาณ 2562 น่าจะมียอดขายอยู่ในระดับ 

   เดียวกัน

    โดยภาพรวมของธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์นัน้ ปีงบประมาณ 2562 เป็นปีของการพฒันาโมเดลรุน่ต่อไป การผลติส�าหรบั 

   โมเดลปัจจุบันหยุดชะงัก ความคาดหวังในการได้รับออเดอร์ใหม่เลือนลาง นอกจากน้ี ยานพาหนะที่เรียกว่ารถยนต์นั้นถึงจุดอิ่มตัวด้าน 

   เทคโนโลยี คิดว่าจากนี้ไปจะมีการเร่งพัฒนาในสาขาใหม่ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้ขับขี่ได้อย่าง 

   ปลอดภยั ระบบขบัเคลือ่นอตัโนมตั ิการเชือ่มต่อกบัสญัญาณอนิเตอร์ตลอดเวลา เป็นต้น ซึง่บรษิทัของเรากต้็องเตรยีมความพร้อมทีจ่ะรองรบั 

   ต่อความท้าทายต่างๆเหล่านี้

    ในส่วนของธรุกจิ Printer การขึน้งานโมเดลใหม่ (Louvre) เมือ่เดอืนตลุาคม 2561 เป็นไปได้ด้วยด ีนบัจากนีจ้ะวางแผนเพิม่ประสทิธภิาพ 

   การผลิตของโมเดลใหม่นี้กับโมเดลปัจจุบันไปพร้อมกัน ในส่วนของยอดขาย คาดการณ์ว่าจะมียอดขายเท่ากับปีงบประมาณก่อน แต่การ 

   แข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ รุนแรงมากขึ้น จึงเป็นสถานการณ์ที่ยากล�าบาก

    หลังจากรายงานให้ที่ประชุมจบลง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสส�าหรับค�าถามและข้อเสนอแนะ โดยมีค�าถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้:

ค�าถามจาก คุณเอกชัย พิพิธเวช ลงทะเบียนหมายเลข 66 

    จากที่ท่านกล่าวมา มีโอกาสเพียงใดที่ผลก�าไรจะกลับมาดีขึ้นเหมือนปีที่ผ่านๆมา หรือจะทรงๆ เช่นนี้ต่อไป

ค�าตอบ:  ในปี 2562 จะยังเป็นปีที่ยากล�าบาก แต่ทางบริษัทฯ ก็จะพยายามอย่างดีที่สุดและคาดว่าในส่วนของผลก�าไรในปีงบประมาณ 2562  

   น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากธุรกิจที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดว่าจากปีหน้า 2020 เป็นต้นไป คิดว่าผลก�าไรน่าจะ 

   เพิ่มขึ้นแน่นอน

ค�าถาม:   ปีนี้ปันผล 13 บาทในขณะที่ก�าไร 9 บาท หากปีต่อๆ ไปมีก�าไรมากขึ้น เช่น 11 บาท จะได้ปันผลอย่างในปีนี้หรือไม่ หรือจะปรับลงไป 

   จนเหลือประมาณ 65%

ค�าตอบ:   โดยปกติแล้วจะมีนโยบายการจ่ายปันผลอยู่ที่ 30% ของก�าไรสุทธิ ประกอบกับผลประกอบการของปี 2561 ลดลงก็จริง แต่ในครั้งนี้มี 

   การพจิารณาหลายๆตวัแปรทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานของปี 2562 เช่น แผนการลงทนุด้านอปุกรณ์ เครือ่งมอื และเงนิลงทนุอืน่ๆ มาประกอบ 

   การพจิารณาด้วย จงึตดัสนิใจ จ่ายปันผลต่อหุน้อยูท่ี ่13 บาท อย่างไรกต็าม อยากขอเรยีนชีแ้จงว่า เรายงัคงยนืยนัหลกัความคดิของนโยบาย 

   การจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 30% ของก�าไรสุทธิอยู่ แต่ในอนาคตจะมีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ก็จะขึ้นอยู่ 

   กับว่าบริษัทฯ มั่นใจในผลประกอบการว่าจะดีขึ้นหรือไม่

ค�าถาม:   ถ้ามีรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้ตลอดเวลา ต้องใช้เทคโนโลยีจากบริษัทแม่หรือไม่ หรือมีเทคโนโลยีอยู่แล้ว หรือต้องศึกษา 

   วิจัยเพิ่มเติม

ค�าตอบ:  ณ ปัจจบุนับรษิทัยงัไม่มเีทคโนโลยนีี ้แต่มหีลายบรษิทัทีเ่ริม่สนใจท�าการพฒันาเทคโนโลยนีีข้ึน้มา ซึง่ทางบรษิทัเองกเ็ริม่ศกึษาเทคโนโลยี 

   นี้ด้วยเช่นกัน

ค�าถามจาก คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ลงทะเบียนหมายเลข 38

    จะมีการพัฒนาสู่รถยนต์ไฟฟ้า 1. บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร  2. มีส่วนใดบ้างที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีการ 

   วิจัยเพิ่มอย่างไร และ 3 ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในขั้นทดลอง คงใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าสู่ตลาดเต็มตัว ทางบริษัทแม่มีแนวโน้ม 

   เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

    การประเมินเป็นที่สรุปชัดเจนว่าบริษัทจะเข้าร่วมกับ CAC จึงได้เริ่มจัดท�ารายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการหรือขั้นตอนด�าเนินการ 

    ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าจ�าเป็นต้องจัดท�า “แผนด�าเนินการ” ของนโยบาย 

    ต่อต้านการคอร์รัปชั่น นับจากนี้ บริษัทตั้งใจว่าจะเริ่มด�าเนินการตั้งทีมดูแลรับผิดชอบภายในบริษัท และจัดท�า “แผนด�าเนินการ” 

     ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระนี้ เพื่อพิจารณางบดุลและงบก�าไรขาดทุนตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจ�าปี และในส่วนของ 

    ผลการประกอบการส�าหรับรอบสิ้นสุดปีวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น ได้มีรายละเอียดซึ่งรายงานไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 ที่ได้ 

    จัดส่งไปให้แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการด�าเนินธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสังเขปดังนี้ 

     ประธาน ฯ กล่าวถึงยอดขายเมื่อรวมกับบริษัทลูกสีมามียอดขาย 10,980 ล้านบาท รายรับลดลงประมาณ 2,483 ล้านบาท หรือ 

    ประมาณ 18.5% ถือเป็นรายรับที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2561 เป็นต้นมา เห็นได้อย่าง 

    ชดัเจนถงึการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี แม้แต่เศรษฐกจิโลกในส่วนของอตุสาหกรรมการผลติ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ผลก�าไร 

    ลดลงต่อเนื่อง 6 ไตรมาส และในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีผลก�าไรลดลงต่อเนื่อง 3 ไตรมาส นอกเหนือจากอุปสงค์ของรถยนต์ และ  

    Smart Phone ท่ีลดลงแล้ว ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังท�าให้ความเช่ือมั่นของกิจการถดถอย ก่อให้เกิด 

    การชะลอการลงทนุด้านเครือ่งจกัรอปุกรณ์ จงึเป็นระยะเวลา 1 ปีทีไ่ม่อาจยบัยัง้การลดลงของรายรบัได้เลย นอกจากนี ้จากการทีด่อกเบีย้ 

    ลดลง รวมท้ังอัตราแลกเปล่ียนซึ่งมีพื้นฐานจากค่าเงินบาทแข็งตลอดระยะเวลา 1 ปีนี้ ดังนั้น แม้แต่ในด้านการเงินก็ถือเป็น 1 ปี 

    ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบากเช่นกัน 

     ในด้านผลก�าไร แม้ได้ด�าเนนิการลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัรายรบัทีล่ดลงแล้วกต็าม แต่เมือ่รวมการบนัทกึบญัชเีงนิส�ารองส�าหรบั 

    ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างเพิ่ม 83 ล้านบาทตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ ท�าให้มีผลขาดทุน 178 ล้านบาทก่อนหักภาษี 

     ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2563 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป สภาพ 

    เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกไม่แน่นอนถึงทิศทางในอนาคต เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ 

    กับจีน เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหลังออกจาก EU เศรษฐกิจของประเทศจีนในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ภายใต้สถานการณเช่นน้ี  

    ในปีงบประมาณ 2563 ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจปริ้นเตอร์ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทคงจะไม่มีการขยายตัว 

    มากกว่านี้ และคาดการณ์ว่าโดยภาพรวมน่าจะอยู่ในช่วงชะลอตัวเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562 

     ขอรายงานต่อเนื่องโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

     • ธุรกิจชิ้นงาน Panel ส�าหรับติดตั้งภายในรถยนต์ ความคาดหวังในธุรกิจนี้ค่อนข้างเลือนลางที่ยอดผลิตงานที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน 

      จะมกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ ยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างเด่นชดั ณ ปัจจบุนั ในอกีด้านหนึง่ ได้รบัข้อเสนอเรือ่ง Panel ส�าหรบั 

      ติดตั้งภายในรถยนต์จากบริษัท BOSCH ซึ่งปัจจุบันด�าเนินการอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบโรงงานจากบริษัท BOSCH  

      ซึ่งเป็นการเดินตรวจโรงงานที่ค่อนข้างละเอียดมาก บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งค�าสั่งผลิต 

     • ธุรกิจ Keyless ส�าหรับรถยนต์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนับแต่เริ่มธุรกิจนี้ในปี 2558 บริษัทจะเริ่มขึ้นงานของโมเดล 

      รุ่นที่ 7.5 อย่างเต็มตัวในปี 2564 เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังได้ว่ายอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นนับจากนี้ 

     • Blue ray ที่ใช้ส�าหรับรถ Lexus ของบริษัทโตโยต้ายอดขายมีแนวโน้มลดลง

     โดยภาพรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ความคาดหวังในการจะได้รับค�าสั่งผลิตของโมเดลใหม่ในปี 2563  

    ก็ค่อนข้างเลือนลางเช่นกัน ดังนั้น จึงมีเพียงการผลิตของโมเดลปัจจุบันเท่านั้น ท�าให้คาดการณ์ว่า ยอดขายก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับ 

    ปี 2562 

     ในส่วนของธุรกิจปริ้นเตอร์การขึ้นงานโมเดลใหม่ (Louvre) เมื่อปีที่แล้วเป็นไปด้วยดี จะวางแผนการเพิ่มยอดขาย และด�าเนินการ

    เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดซื้อชิ้นส่วนในราคาที่สมเหตุสมผลให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มยอดขายเพื่อเป็นการเพิ่มผลก�าไร 

    ให้มากยิ่งขึ้น 

     ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือ การรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2562 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2563  

    โดยสังเขป หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามส�าหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น 

     ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน ค�าถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้
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ค�าถาม    นาย สุธรรม ธีระวัฒนชัย ล�าดับลงทะเบียนที่ 41 

     จากรายงานในส่วนที่คาดการณ์ปี 2020 ส�าหรับออโต้กับปริ้นเตอร์ยังคงไม่ขยายตัว ในส่วนออโต้มีกล่าวถึง พาแนล ในรถยนต ์

    ที่ก�าลังถูกตรวจสอบโรงงานโดย BOSCH ดังนั้นที่กล่าวว่าออโต้ไม่ขยายตัวนั้น ได้รวมผลของการตรวจสอบนี้หรือยัง และถ้าตรวจสอบ 

    ผ่านหมายความว่ายอดขายของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ และหากตรวจสอบไม่ผ่าน ยอดขายจะลดลงใช่หรือไม่

ค�าตอบ   ประธานนายโยอิจิ มูราโมโต้

     เพ่ือความเข้าใจทีก่ล่าวว่าไม่ขยายตวัหมายถงึบรษิทัฯ ยงัด�าเนนิธรุกจิอยูต่ามสถานะปัจจบุนั  ถ้าหากว่าการตรวจโรงงานของ BOSCH  

    ประสบความส�าเร็จ น�าไปสู่ค�าสั่งผลิตหรืองานใหม่ได้จะท�าให้มีขยายตัวทางยอดขายได้ และเป็นงานใหม่ที่จะเพิ่มเติมขึ้น

ค�าถาม     นาย สุธรรม ธีระวัฒนชัย ล�าดับลงทะเบียนที่ 41 

     ส�าหรับปริ้นเตอร์จะไม่ขยายตัว แต่จากการบรรยายเหมือนยอดค�าสั่งการผลิตจะเยอะขึ้น จึงขอทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร

ค�าตอบ   ประธานนายโยอิจิ มูราโมโต้

     บรษิทัฯ ขอชีแ้จงว่า เรือ่งของการขยายตวัของธรุกจิปริน้เตอร์ เป็นเรือ่งของความเป็นไปได้หรอืโอกาสซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัสงคราม 

    การค้าระหว่างสหรฐัและจนี ถ้าหากว่าชิน้ส่วนทีผ่ลติจากจนีส่งออกเข้าไปในประเทศสหรฐัได้ยากขึน้ ทางลกูค้าของบรษิทัฯซึง่เป็นผูผ้ลติ 

    ปริ้นเตอร์ก็อาจตัดสินใจกับผู้ผลิตจากจีน ซึ่งการตัดสินใจของลูกค้าอาจจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวการผลิตปริ้นเตอร์ได้มากขึ้น

ค�าถาม    นาย สุธรรม ธีระวัฒนชัย ล�าดับลงทะเบียนที่ 41 

     จากการคาดการณ์ภาพรวมทั้งหมดนี้ได้ค�านึงถึงการแข็งค่าของเงินบาทมากน้อยแค่ไหน 

ค�าตอบ   ประธานนายโยอิจิ มูราโมโต้ 

     ตอนทีเ่ราจดัท�าแผนธรุกจิของปี 2020 บรษิทัจดัท�าแผนโดยตัง้สมมตฐิานว่าอตัราแลกเปลีย่นของเงนิบาทอยูท่ี ่30 บาท ต่อ 1 เหรยีญ 

    สหรัฐ

ค�าถาม    Mr. Basant Kumar Dugar ล�าดับลงทะเบียนที่ 58

     จากการที่บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิลบ 198 ล้านบาท ในขณะที่ปฏิบัติการเงินสดลดลงมาที่ 214 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าเป็นการ 

    จัดการเงินสดที่คงที่ ที่จะส่งผลกระทบกับสองส่วนของการด�าเนินงานทางด้านงบก�าไรขาดทุนและงบดุล และท�าให้การจัดการเงินสด 

    ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล�าดับที่ 2 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 351 ล้านบาทและก�าไรตรงกับลบ 198 ล้านบาท ซึ่งถ้าบริษัทฯ 

    มองหาผลก�าไรเงินสด จะขอแนะน�าให้ ท่านผู้บริหารสามารถปรับปรุงอายุการใช้งานสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ 

    ของบริษัทได้หรือไม่ ดังนั้นวิธีนี้ค่าเสื่อมราคาในช่วงปีนั้นจะลดลงภายใต้ IFRS ได้ ล�าดับที่ 3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

    เท่ากับ 0.31 ลดลงปีต่อปีและกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานยังคงดีอยู่ หากดูที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ บริษัทฯ สามารถจัดการ 

    กระแสเงินด้วยตนเอง เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก จึงขอให้ค�าแนะน�าเพื่อทบทวนการด�าเนินงานในปีนี้

ค�าตอบ   กรรมการ นายอิจิโร นิชิมูระ 

     ขอขอบคุณในค�าแนะน�า ทางบริษัทฯ จะน�าไปปรึกษากับ KPMG เพื่อพยายามปรับปรุงตามที่ท่านต้องการ

ค�าถาม   Mr. Basant Kumar Dugar ล�าดับลงทะเบียนที่ 58

     ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีสามารถที่จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการพิจารณาวาระในที่ประชุมได้หรือไม่

ค�าตอบ   กรรมการ นายอิจิโร นิชิมูระ

     บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้ในปีต่อไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นและผู้ถือหุ้นไทย ดังนั้น บริษัทฯจึงด�าเนินการเป็นภาษาไทย 

    และญี่ปุ่น 

ค�าถาม   คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ล�าดับลงทะเบียนที่ 37

     ข้อที่หนึ่ง ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องยอดขาย และก็เงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานของบริษัทมีการลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี  

    และบริษัทจะมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้น เพราะว่าจากการประชุม AGM ปีที่แล้วระบุว่า คาดการณ์ว่า 

    อยู่ในระดับเดียวกันแล้ว และอาจจะดีเนื่องจากมีการธุรกิจที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดว่าตั้งแต่ปี 2020 ตั้งแต่ปีน้ีเป็นต้นไป  

    ก็น่าจะมีก�าไรเพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน 
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     ข้อสอง จากการที่อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงครึ่งหนึ่ง โดยเทียบกับปีงบการเงินรวมปี 2561 4.93% ปี 2562 เหลือแค่ 2.73% ถ้าดู 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ ก็ลดลงจาก 5.03% เหลืออยู่ 2.57% อยากทราบว่า เกิดจากอะไร นอกจากที่แจ้งว่าเรื่อง ค่าใช้จ่าย พนักงาน  

    ที่ออกจากงานไป 83 ล้านบาทและก�าแพงการค้าแล้ว จะมีแนวทางแก้ไขยังไง  

     ข้อสุดท้าย ข้อ 3 บริษัทมีการเก็บเงินสดไว้ 2 พันกว่าล้านทุกปี บริษัทมีความจ�าเป็นต้องเก็บไว้จ�านวนมากขนาดนี้เลยหรือไม่  

    เพราะว่าจ�านวนเงินค่อนข้างเยอะบริษัทจะน�าไปท�าอะไร 

ค�าตอบ   กรรมการนาย อิจิโร นิชิมูระ

     อันดับแรก ค�าถามข้อแรก เรื่องของยอดขาย และเงินสดสุทธิที่ลดลง รวมถึงก�าไรขั้นต้นที่ลดลงด้วยต้องเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ  

    เป็น Sub-Contractor กค็อืว่าทางบรษิทัไม่ได้มแีบรนด์สนิค้าเป็นของตนเองเพราะฉะนัน้ยอดขายของบรษิทัฯ จะมผีลกระทบหรอืได้รบั 

    ผลกระทบจากการขายไปยงัลกูค้าเป็นอย่างมาก ส่วนสาเหตทุีท่�าให้ยอดขายและตวัเลขลดลง เกดิจากการค้าระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา 

    ทีท่�าสงครามการค้าอยูใ่นตอนนี ้มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เป็นอย่างมาก นัน่จะเหน็จากยอดขายบรษิทัฯ ลดลงไป 18.5% หรอืเกอืบ 20%  

    จึงเป็นประเด็นที่ท�าให้ตัวเลขก�าไรข้างต้นลดลงอย่างมาก ซ่ึงค่าใช้จ่ายคงที่หรือต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ยังไม่สามารถที่จะบีบให้ 

    ลดลงได้ทันกับยอดขายที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2019 

     ส�าหรับเมื่อในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2019 บริษัทฯ ก็ได้เรียนให้ทราบถึงการคาดการณ์ของปีที่ผ่านมาว่าน่าจะอยู่ในระดับทรงๆ ตัว  

    ก็จะไม่ขยายตัวมากนัก แต่ว่าประเด็นก็คือว่าสินค้าประเภทที่เรียกว่าแมสโปรดักส์ ที่ผลิตเป็นจ�านวนมากและก็มีน้อยรายการสินค้า 

    เหล่านีซ้ึง่ก่อนหน้านี ่ทางบรษิทัฯ ได้เคยผลติส่งให้ โตโยต้า แคมรี ่และโตโยต้า โคโลล่า ในอเมรกิาเป็นหลกั สนิค้าพวกนีย้อดค�าสัง่ผลติ 

    หายไป เพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนถ่ายก่อนที่จะได้งานผลิตใหม่ โมเดลปี 2021 ที่เป็นงานแมสโปรดักส์อีก ทางบริษัทฯ ก็คาดการณ์ 

    ที่จะท�าธุรกิจต่อในช่วงนี้โดยผลิตสินค้าที่มีจ�านวนน้อยแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงบริษัทฯ พยายามที่จะท�า 

    อย่างนั้น แต่สินค้าประเภทที่มีออกจ�านวนไม่เยอะ ในตัวรถเองก็ขายไม่ได้เยอะ จึงท�าให้ตัวยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้  

    หากดูในภาพรวมจะเห็นว่ายอดขายรถยนต์ลดลงค่อนข้างมาก ถึงแม้ไม่ใช่ยอดขายทั้งหมดของ บริษัทฯ ก็ตาม แต่ทว่ารถยนต ์

    เป็นส่วนที่มีส่วนแบ่งของยอดขายของบริษัทฯ เป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯค่อนข้างมาก

ค�าตอบ   ประธานนายโยอิจิ มูราโมโต้ 

     ส่วนของปริ้นเตอร์บริษัทฯ มีการผลิตปริ้นเตอร์โมเดลใหม่ซ่ึงต้องบอกว่า บริษัทฯเริ่มผลิตได้ค่อนข้างคงที่มาก และใช้เวลาเพียง  

    3 เดือน สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านของคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาการส่งมอบที่ทางบริษัทฯ ตั้งใจไว้ให้ได้ภายใน 3 เดือน  

    ปัญหาคอืเรือ่งของการเปลีย่นโมเดล ถงึแม้ว่าสนิค้ารุน่ใหม่ตวันีจ้ะมมีลูค่าเพิม่ต่อตวัสงูกว่ารุน่เดมิกจ็รงิ แต่จ�านวนยอดขายไม่ได้เพิม่ขึน้ 

    อย่างที่คาดการณ์ไว้ อาจจะเป็นเพราะว่าพึ่งเริ่มผลิตโมเดล ซึ่งจะเห็นว่าทั้งปริ้นเตอร์และรถยนต์ ปัญหาก็คือตัวยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้น 

    อย่างที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ผลจึงท�าให้ผลประกอบการทั้งตัวยอดขายและก�าไรออกมาตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

ค�าตอบ   กรรมการนาย อิจิโร นิชิมูระ

     ค�าถามข้อท่ี 3 เรื่องเงินสดและเงินฝาก ซ่ึงบริษัทฯ มีอยู่ 2,000 ล้านกว่า โดยที่บริษัทฯ ได้ค�าแนะน�าจากธนาคาร ผู้ลงทุน 

    หลายๆ ท่านว่าให้ไปซือ้พนัธบตัร บ้างให้ไปลงทนุในตลาดหุน้บ้าง แต่ทางบรษิทัฯ มนีโยบายของบรษิทั โดยมองว่าธรุกจิแมนแูฟคเตอริง่ 

    หรือว่าธุรกิจการผลิตนี้ยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซ่ึงบริษัทฯ ที่ท�าการผลิตจ�าเป็นจะต้องมีเงินสดเก็บส�ารองไว้เวลาที่จ�าเป็น เช่น  

    เกิดสงครามการค้า หรือว่าเกิดมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอย่างที่บริษัทฯ ก�าลังประสบอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ คิดว่าเงินนี้ควรจะ 

    ถือเอาไว้โดยไม่ได้เอาไปลงทุนอย่างอื่น เพื่อที่จะเก็บเป็นเงินส�ารองของบริษัท

 

     เมื่อไม่มีค�าถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด 

    ในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562

     หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้
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ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก�าไรขาดทุนของงวดบัญชีประจ�า ปี พ.ศ. 2562  

     ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วย 64 ราย จ�านวน 17,038,646    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9912
 ไม่เห็นด้วย       -    ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ -   
 งดออกเสียง 1   ราย จ�านวน 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0088

 บัตรเสีย       -    ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

    หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจ�านวน 101 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 ราย) รวม 

    จ�านวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,040,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5392 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

     เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ 

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบดุล และงบก�าไรขาดทุนของงวดบัญชีประจ�า ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับต�าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

     ส�าหรับวาระท่ี 3 เป็นการพิจารณาเก่ียวกับการแต่งต้ังใหม่ส�าหรับกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งนาย 

    ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทนกรรมการโยชิยูกิ มูราโมโต้ที่ขอลาออกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตามพระราชบัญญัต ิ

    บริษัทมหาชนจ�ากัด และตามบริคณห์สนธิของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 

     1. นายนพ โรจนวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

     2. นายทะซึยะ อะวะซุ  กรรมการ

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลาออกของกรรมการ  

    โยชิยูกิ มูราโมโต้ เนื่องจากกลับไปรับต�าแหน่งประจ�าที่สานักงานใหญ่ในเดือนธันวาคม และได้เลือก นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เข้ามา 

    รับต�าแหน่งแทน บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการ 

    เสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากมีการเสนอช่ือกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และการเลือก นายชินอิจิโร่  

    ยามาโมโต้ เป็นกรรมการจากคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีก  

    และเสนอการแต่งตั้ง นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านและ นายยามาโมโต้ มีระบุ 

    อยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ 

     หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามส�าหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น 

     ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน ค�าถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

ค�าถาม   คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ล�าดับลงทะเบียนที่ 37

     ส�าหรับท่านที่ 2 ท่านทะซึยะ เห็นในวาระการประชุมระบุว่าเป็นกรรมการ แต่เอกสารแนบ 3 ระบุว่าเป็นกรรมการอิสระ  

    ไม่ทราบว่าท่านเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

ค�าตอบ   กรรมการนาย อิจิโร นิชิมูระ

     ขออภัย เกิดจากการพิมพ์ผิดไม่ใช่กรรมการอิสระ เป็นกรรมการเฉยๆ

     เม่ือไม่มีค�าถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 

    เพื่อเข้ารับต�าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

     ในส่วนของวาระท่ี 3 การแต่งตั้งใหม่ส�าหรับกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และการแต่งตั้ง นายยามาโมโต ้

    เป็นกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกท�าเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน 

    ของกรรมการแต่ละท่านพร้อมลงลายมือชื่อก�ากับ 

     อันดับแรก เจ้าหน้าท่ีบริษัทจะไปท�าการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งต้ังนายนพให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 

    และกรรมการตรวจสอบใหม่ของท่านผู้ถือหุ้นที่ท�าการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตร 

    ลงคะแนนขึ้น 

     หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้
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ผลการลงคะแนน  การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับต�าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจาก 

     ต�าแหน่งตามวาระ : นายนพ โรจนวานิช โดยมีผลคะแนนดังนี้

 เห็นด้วย 64 ราย จ�านวน 17,040,046     เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994
 ไม่เห็นด้วย 1    ราย จ�านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006                  
 งดออกเสียง       -    ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ -   

 บัตรเสีย       -    ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

     เม่ือไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองให้นายนพ โรจนวานิช  

    กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

     ล�าดับต่อมา เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปท�าการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งตั้งนายอะวะซุให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการใหม่ 

    อกีของท่านผูถ้อืหุน้ทีท่�าการลงคะแนน “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” เท่านัน้ ขอความกรณุายกบตัรลงคะแนนขึน้ 

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับต�าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจาก 

     ต�าแหน่งตามวาระ : นายทะซึยะ อะวาซุ โดยมีผลคะแนนดังนี้

 เห็นด้วย 64 ราย จ�านวน 17,038,646       เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9912
 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จ�านวน 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0088
 งดออกเสียง       -    ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

 บัตรเสีย       -    ราย จ�านวน    -    เสียง คิดเป็นร้อยละ   -  

     เม่ือไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองให้นายทะซึยะ อะวาซุ 

    กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่อีก 

     ล�าดับสุดท้าย เจ้าหน้าท่ีบริษัทจะไปท�าการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนการแต่งต้ังนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ ให้เข้ามารับต�าแหน่ง 

    กรรมการของท่านผู้ถือหุ้นที่ท�าการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น 

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 3.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนาย ชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทนกรรมการ 

     ที่ลาออก โดยมีผลคะแนนดังนี้

 เห็นด้วย 64 ราย จ�านวน 17,038,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9912
 ไม่เห็นด้วย     1    ราย จ�านวน 1,500    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0088
 งดออกเสียง       -    ราย จ�านวน      -    เสียง คิดเป็นร้อยละ    -   

 บัตรเสีย       -    ราย จ�านวน  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

     เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินก่ึงหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองให้นายชินอิจิโร่  

    ยามาโมโต้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติวาระที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับต�าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง 

    ตามวาระ : นายนพ โรจนวานิช และนายทะซึยะ อะวาซุ และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ เป็นกรรมการแทน 

    กรรมการที่ลาออก ตามล�าดับ

วาระที่ 4  พิจารณารับรองการก�าหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการส�าหรับปี 2563

     ประธานฯ กล่าวในที่ประชุมก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระนี้ บริษัทต้องขออภัยต่อความผิดพลาดของการพิมพ์ในหนังสือเชิญประชุม 

    และได้ท�าการแก้ไขแล้วตามเอกสารที่ฝ่ายลงทะเบียนได้แจกจ่ายไปใหม่ให้กับทุกท่าน ค่าตอบแทนกรรมการนั้น เป็นหัวข้อที่ต้องได้รับ 

    การรับรองจากที่ประชุมสามัญ
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     ผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะส�าหรับกรรมการอิสระ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงข้อเสนอให ้

    คงเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

     • กรรมการอิสระ     15,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

     • ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

     • กรรมการตรวจสอบ    10,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

     เม่ือไม่มีค�าถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 พิจารณารับรองการก�าหนดค่าธรรมเนียมและ 

    ค่าตอบแทนของกรรมการส�าหรับปี 2563 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกท�าเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  

    พร้อมลงลายมือชื่อก�ากับ 

     เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปท�าการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ท�าการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ  

    “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น 

     หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระ 4  เรื่องพิจารณารับรองการก�าหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการส�าหรับปี  

     2563 โดยมีผลคะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วย 65     ราย จ�านวน 17,040,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 ไม่เห็นด้วย       -    ราย จ�านวน        -    เสียง คิดเป็นร้อยละ    -   
 งดออกเสียง       -    ราย จ�านวน        -    เสียง คิดเป็นร้อยละ    -   

 บัตรเสีย       -    ราย จ�านวน     -    เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

     เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่าสองในสามตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  

    จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ 

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติรับรองการก�าหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการส�าหรับปี 2563

วาระที่ 5   การอนุมัติการจัดสรรก�าไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล

     ประธานในที่ประชุม กล่าวถึงก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์  

    พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 3,779 ล้านบาท (3,779,199,256 บาท) ก�าไรขาดทุนของงวดปี พ.ศ. 2562 ขาดทุนเป็นเงิน 148 ล้านบาท  

    (-147,574,377 บาท) ดังนั้น ก�าไรท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นงวดปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 3,632 ล้านบาท (3,631,624,879 บาท)  

    เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายนั้น ขณะนี้มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

    จ�ากัดแล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องท�าการสะสมเพิ่ม 

     การก�าหนดจ�านวนเงนิปันผลนัน้เป็นหวัข้อทีส่าคญัส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทกุท่าน ดงันัน้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มกีารพจิารณา 

    ด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 10.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ดังนั้น ยอดรวมของ 

    เงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 209 ล้านบาท (208,981,000 บาท) ท�าให้ยอดก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกยอดไปในปีถัดไปเป็นเงิน  

    3,423 ล้านบาท (3,422,643,879 บาท) 

     ผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

    ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น ก�าหนดให้เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขอน�าเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน 

     หลังจากที่ได้แถลงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้มีข้อซักถามส�าหรับวาระนี้ ขอความกรุณายกมือขึ้น 

     ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและหมายเลขบัตรลงคะแนน ค�าถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

ค�าถาม   คุณ สุธรรม ธีระวัฒนชัย ล�าดับลงทะเบียนที่ 41 

     เรื่องเงินปันผลทางบริษัทจะมีนโยบายจ่ายปันผล 30% ของก�าไร ในอดีตตอนที่บริษัทมีก�าไรต่อหุ้นดีๆ และบริษัทจะพยายามปันผล 

    ตามอัตราส่วนนี้ มักจะมีผู้ถือหุ้นบอกให้ปันผลเยอะหน่อย ตอนนั้นบริษัทมักจะให้เหตุผลว่าในยามที่บริษัทท�าก�าไรได้ไม่ดี ก็จะได้ม ี

    เงินปันผลในปีนั้น ยกตัวอย่างปีนี้ตัวเลขก�าไร ขาดทุน บริษัทก็ยังปันผล หากย้อนหลังไป 3 ปี ในปี 60 ก�าไรต่อหุ้น 8.73 เท่า บริษัท  

    ปันผล 8 บาท ก็ปันผลเกือบทั้งหมด ปี 2561 ก�าไร 9.53 เท่า บริษัทจ่ายปันผล 13 บาท อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับค�าถามเมื่อสักครู่นี้  
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เอกสารแนบ 1

    ที่บอกว่ามีเงินสดเหลือ ไม่ไปลงทุนอย่างอ่ืน อีกทั้งผู้บริหารได้กล่าวว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ผลิต บางทีจ�าเป็นต้องมีเงินส�าหรับส�ารอง 

    การลงทุน ส�าหรับปีปัจจุบันท่ีก�าลังพิจารณา ตัวเลขออกมาขาดทุน 7 บาทกว่าๆ แต่ปันผล 10 บาท ในฐานะผู้ถือหุ้นก็เป็นสิ่งที่ดี  

    เป็นการให้ปันผลท่ีดี แต่ท่ีอยากจะถามบริษัท โดยเฉพาะ3 ปีที่ผ่านมานี้ในภาวะที่ไม่ปกติ จะพิจาณาอย่างไรว่าจะให้ปันผลเท่าไหร่  

    ซึ่งจะเห็นว่า 3 ปีนี้ เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลไม่เหมือนกัน ปีนี้ขาดทุนเยอะแต่ปันผล 10 บาท ปีที่แล้วก�าไรเกือบ 10 บาท จ่ายปันผล  

    13 บาท อะไรแบบนี้ จะเห็นว่าเงื่อนไขถ้าดูในอัตราส่วนในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางบริษัทใช้วิธีที่ว่า ในกรณีที่ 

    ผูถ้อืหุน้ถอืหุน้มาเป็นระยะเวลายาวนาน กอ็าจจะดอูตัราผลตอบแทนเทยีบกบัดอกเบีย้ถ้าไปฝากธนาคาร ตอนนีจ้ะได้ดอกเบีย้กีเ่ปอร์เซน็  

    เทียบราคาแถวๆ ณ เวลาตอนนั้น พิจารณาเทียบเป็นเปอร์เซ็น ตอนนี้หุ้นราคาประมาณ 100 กว่าๆ เกือบ 200 ให้ 10 บาท ก็เกือบๆ  

    4-5 เปอร์เซ็น คือถ้าเอาเกณฑ์นี้มาคิดก็รู้สึกว่าให้มากกว่าธนาคาร อันนี้เป็นตัวอย่าง หรือว่าจะดูจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้บริหาร 

    อยู่จ�านวนมาก มีบริษัทแม่ หรือพิจารณาจากความต้องการใช้เงินสดไม่ว่าจะบริษัทแม่หรือบริษัทแม่ผ่านตัวผู้บริหาร ช่วงน้ันมีความ 

    จ�าเป็นต้องใช้เงินก็เลยใช้เกณฑ์นี้ ค�าถามคือ บริษัทใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ค�าตอบ   กรรมการนาย อิจิโร นิชิมูระ

     ในปี 2019 อย่างทีท่ราบเมือ่สกัครูท่่านประธานกไ็ด้อธบิายแล้วว่าสงครามการค้าระหว่างสหรฐักบัจนี ท�าให้ผลประกอบการออกมา 

    ขาดทุน ส่วนในปี 2020 ขณะนี้บริษัทฯ ก็พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะท�าให้ได้รับงานใหม่ๆ ของ BOSCH แต่ว่านอกจากนี้แล้ว ก็ยังไม่มี 

    รายการใหญ่ท่ีจะมีค�าสั่งผลิตเข้ามา ต้องบอกว่าขณะนี้คณะกรรมการบริหารบริษัทมองว่ายังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุน 

    เพื่อขยายกิจการครับ เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2012 หรือปี 2013 ที่เหตุการณ์หลังจากน�้าท่วมใหญ่ ตอนนั้นบริษัท 

    ก็ขาดทุนค่อนข้างเยอะ ปีนั้นเงินปันผลประมาณ 3 บาทแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมา แนวโน้มตั้งแต่นั้นมาจนถึงปี 2019 จะเห็นว่า 

    โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทปันผลด้วยอัตราประมาณ 29% ของก�าไร เกือบจะถึง 30% ที่บริษัทฯ ตั้งเป็นนโยบายเอาไว้ ก็จะขาดไปนิดหน่อย  

    ดังนั้นแนวโน้มท่ีเอามาเป็นตัวก�าหนดเป็นเงินปันผลของปีนี้ ก็คือพยายามจะให้ได้ 30% ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้โดยเฉลี่ย  

    ส�าหรับปีนี้ที่เงินปันผล 10 บาท ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปี 2012 - 2013 ที่ว่าปันผลน้อยด้วย  

     เนื่องจากไม่มีข้อซักถามอื่นๆเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอความกรุณาทุกท่านลงมติในวาระนี้ 

     ในส่วนของวาระที ่5 เรือ่งการพจิารณาเกีย่วกบัเรือ่งการจดัสรรผลก�าไร เงนิปันผลและก�าหนดวนัจ่ายเงนิปันผล ขอให้ท่านผูถ้อืหุน้ 

    เลือกท�าเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อก�ากับ 

     เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปท�าการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ท�าการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ  

    “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น 

     หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน วาระที่ 5 การพิจารณาการจัดสรรผลก�าไร เงินปันผลและก�าหนดวันจ่ายเงินปันผล เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วย 65 ราย จ�านวน 17,040,146       เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย - ราย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งดออกเสียง       -    ราย จ�านวน -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

 บัตรเสีย - ราย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

     เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ 

ผลมติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเรื่องการจัดสรรผลก�าไร เงินปันผลและก�าหนดวันจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6  การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการก�าหนดค่าตอบแทน

     ประธานฯ กล่าวถึงวาระท่ี 6 เป็นการพิจารณาเสนอช่ือผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจ�าปี 2563 

    ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจ�าปี 2563 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆ บริษัท 

    ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค�าแนะน�าให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบ 

    บญัช ีและยงัเข้าใจเป็นอย่างดใีนส่วนของระบบบญัชแีละภาษทีีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมการผลติ นอกจากนี ้ค�าแนะน�าและการชีแ้นะต่างๆ

    จากบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการยกระดับมาตรฐานการท�าบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อ 

    เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับปีที่แล้ว 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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เอกสารแนบ 1

     • คุณ ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636) 

     • คุณ ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565) 

     • คุณ ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604) 

     ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจ�าปี 2563 ขอเสนอค่าตอบแทนคงเท่ากับปีที่แล้วโดยค่าตอบแทนของบริษัท  

    มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นจ�านวนเงิน 3,350,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัท สีมา เทคโนโลยี่  

    จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 1,150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท 

     ดังนั้น บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณา 

     ในส่วนของวาระท่ี 6 เรื่องการพิจารณาเสนอช่ือผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจ�าปี 2563 ขอให ้

    ท่านผู้ถือหุ้นเลือกท�าเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อก�ากับ 

      เจ้าหน้าที่บริษัทจะไปท�าการเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนในวาระที่ 6 ของท่านผู้ถือหุ้นที่ท�าการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ  

    “งดออกเสียง” เท่านั้น ขอความกรุณายกบัตรลงคะแนนขึ้น 

     หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

ผลการลงคะแนน วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณา การเสนอช่ือผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจ�าปี 2563 เสร็จสิ้น 

     เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วย 65 ราย จ�านวน 17,040,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000      
 ไม่เห็นด้วย -    ราย จ�านวน -  เสียง คิดเป็นร้อยละ -                  
 งดออกเสียง       -    ราย จ�านวน  -    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -   

 บัตรเสีย -    ราย จ�านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

     เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจ�านวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ 

ผลมติที่ประชุม  ที่ประชุมอนุมัติเรื่องการเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงวดบัญชีประจ�าปี 2563

วาระที่ 7  วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

     ประธานในท่ีประชุม กล่าวว่าบริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือน 

    กันยายนปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น ไม่ทราบมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่จะน�าเสนอไหมครับ หากมีกรุณา 

    ยกมือขึ้นด้วยครับ 

     ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

     ประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2563 ในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่าน 

    ที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผู้ถือหุ ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุน ให้การช้ีแนะแก่บริษัทต่อไป 

    ในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

     ปิดประชุมเวลา 15:25 น. 

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

                                                                                           (นายโยอิจิ มูราโมโต้)
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 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 
ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง

เอกสารแนบ 3

นายโยอิจิ มูราโมโต้

ต�าแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง  :  กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง   :  เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

Committee recommended  : ประธานคณะกรรมการบริษัท

           ประธานคณะกรรมการบริหาร

           ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

           ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

           กรรมการบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จ�ากัด

อายุ   : 63 ปี

วุฒิการศึกษา : Okayama University of Science, Japan

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ   :  24 กุมภาพันธ์ 2553 

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ     : 10 ปี 10 เดือน (เกิน 9 ปี)

จ�านวนรอบที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ    : 3 รอบ

ประวัติการท�างาน : 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

      2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จ�ากัด (ญี่ปุ่น)

      2553 - 2561   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จ�ากัด

      2553 - ปัจจุบัน Prokura บริษัท พี.ที. มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จ�ากัด

      2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จ�ากัด

ประวัติการอบรมจาก IOD  :  Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  : ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

         ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

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

         ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท   : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

 

วิธีสรรหา : นายโยอิจิ มูราโมโต้ กรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี

คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่เปน็กรรมการผูท้ีส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเปน็อสิระและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้

ต�าแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง  :  กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง   :  เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

Committee recommended  :  คณะกรรมการบริษัท

                     คณะกรรมการบริหาร

           คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

           คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

           ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ   :  58 ปี

วุฒิการศึกษา :  Kanazawa Instiute of Technology , Japan

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ   :  30 พฤศจิกายน 2562

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ     :  1 ปี 

จ�านวนรอบที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ    :  1 รอบ

ประวัติการท�างาน : 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คโทรนิก้า อินโดนีเซีย จ�ากัด

      2549-2560 กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด มหาชน

      2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จ�ากัด (ญี่ปุ่น)

ประวัติการอบรมจาก IOD  :  ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 : ไม่มี  (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  :  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

          ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

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

          ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

          ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท   : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา : นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท

แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑต์า่งๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบตัปิระสบการณ ์ภาระขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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นางวงศ์ทิพา บุนนาค

ต�าแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง :  กรรมการ (อิสระ)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง   :  เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

Committee Member     :  คณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

           คณะกรรมการตรวจสอบ        

           คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

           ประธานกรรมการสรรหา     

อายุ    :  37 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ University College London กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

     นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ประเทศไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  30 พฤศจิกายน 2561

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ    :  1 ปี 10 เดือน

จ�านวนรอบที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ   :  1 รอบ

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

       2559 - ปัจจุบัน : เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั มรูาโมโต ้อเีลค็ตรอน (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

       2563 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากัด

       2562 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

       2557 - 2563  : ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

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

       2554 - 2555  : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฏหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส จ�ากัด

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

ประวัติการอบรมจาก IOD : IOD : DCP 293/2020

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  :  ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563     :  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

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

             ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ

 ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วิธีสรรหา :  นางวงศ์ทิพา บุนนาค กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท

แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑต์า่งๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบตัปิระสบการณ ์ภาระขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เอกสารแนบ 3
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ข้อมูลผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3636
อายุ            56 ปี

ต�าแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี  กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 35 ปี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท   2559 - 2563 (5 ปี) บมจ. มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)

และบริษัทย่อย         2559 - 2563 (5 ปี) บจ. สีมา เทคโนโลยี (SIMA)

การศึกษา          ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์         สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

            และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง    ไม่มี

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ        บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

            ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

            โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3565
อายุ            59 ปี

ต�าแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี  กรรมการบริหาร, สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 36 ปี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท   2549 - 2553 (5 ปี) บมจ. มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)

และบริษัทย่อย         2549 - 2553 (5 ปี) บจ. สีมา เทคโนโลยี (SIMA)

การศึกษา          ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์         สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

            และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง    ไม่มี

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ        บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

            ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

            โทร. 02 677 2000 แฟกซ์. 02 677 2222

ประวัติการทำางานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ เอกสารแนบ 4
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นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10604
อายุ           38 ปี

ต�าแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี  ผู้อ�านวยการ, สอบบัญชี /

            งานสอบบัญชี 18 ปี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท   ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัทฯ)

และบริษัทย่อย 

การศึกษา          ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์         สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

            และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง    ไม่มี

ทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ไม่มี (0%)

ข้อมูลการติดต่อ        บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

            ชั้น 50 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 

   หน่ึงในสิบของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด 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

ข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5
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   ก. จ�านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

   ข.  ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

   ค.  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคล 

    ซึ่งประธานกรรมการก�าหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม,

ข้อ 36.  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้น  

   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.์...................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา 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
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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.์...................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

   (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  
           30 มกราคม 2563
             เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
          วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
           ประจ�าป ีสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 และรบัรองผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 
           บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
             เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

✃
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
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        วาระที่ 3  เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  
           ดังนี้ 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

        3.1  นายโยอิจิ มูราโมโต้
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

        3.2 นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

        3.3 นางวงศ์ทิพา บุนนาค
            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 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา 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 1/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  
           30 มกราคม 2563
             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 2563 และรับรองผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
           บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
             เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
        วาระที่ 3  เลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  
           ดังนี้ 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
        เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

        3.1  นายโยอิจิ มูราโมโต้
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

        3.2 นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
            เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

        3.3 นางวงศ์ทิพา บุนนาค
            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
                       (.................................................................)

เอกสารแนบ 6

นายนพ โรจนวานิช

นายทะซึยะ อะวาซุ

นายโยชิยูกิ มูราโมโต้

นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้



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

33
M E T C O

✃

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

เอกสารแนบ 6
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา 
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.............../........................./...............

✃
ใบประจำาต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 6
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
วาระการประชมุทีม่สีว่นไดเ้สยี : กรรมการทกุทา่นมสีว่นไดเ้สยีในวาระคา่ตอบแทนกรรมการ (ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษ นอกจากทีก่ลา่วมา)

•  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)

ประวัติการอบรม - - IOD : DCP 293/2020

•  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
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886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

       ชื่อ นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์ นายนพ โรจนวานิช นางวงศ์ทิพา บุนนาค

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

อายุ: 73 ปี 65 ปี 37 ปี

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา :

ประวัติ 
การท�างาน : 

•  2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
•  2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• 2563 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย 
 บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากัด
• 2562 - ปัจจุบัน :กรรมการมูลนิธิทุน
 ท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ
•  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
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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 

    ของนติบิคุคลนัน้ก็ได ้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
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แผนที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

หมายเหตุ :  ห้องแคทลียา

เอกสารแนบ 9




