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รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องแกรนดฮ์อลล์ 202-203 (GH 202-203) ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ( record date) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 
2563 ทั้งสิ้น 1,906 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,392,399 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจ านวน 26 ราย 
รวมจ านวนหุ้น 14,495,550 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 54 ราย รวมเป็น
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 15,887,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.24 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่ก าหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจ านวน
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายแล้วท้ังหมด  

จากนั้น เลขาที่ประชุมกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย       
สอบบัญชี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายทาเคโนริ อะดาชิ   รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการก าหนดราคาสินค้า                                              

2. นายอคิระ นาคามิช ิ   กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการก าหนดราคาสินค้า 

3. นายประพนธ ์ โพธิวรคุณ             กรรมการ/กรรมการบริหาร 
4. นายจักก์ชัย       พานิชพัฒน์             กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายมนู เลียวไพโรจน์            กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน/กรรมการก าหนดราคาสินค้า 
6. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์              กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก าหนดราคาสินค้า/ 

กรรมการตรวจสอบ 
7. นายธนบดี        กุสินทร์เกิด               กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการก าหนดราคาสินค้า 
8. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9. รศ.ดร.อิสสรีย์    หรรษาจรูญโรจน์           กรรมการ 
10. ดร.อภิชัย บุญธีรวร   กรรมการ 
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กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายทาเคชิ โอชิมะ   กรรมการ 
3. นายเคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ   กรรมการ 
4. นายโทโมฮิโกะ  คาไซ   กรรมการ 
5. นายฮิโตชิ  มารุยามะ   กรรมการ 

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนิวรรต      แซ่ลิ่ม                        ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ 
2. นางพรทิพย์ ศรีอุบล                    ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน 
3. นางสาวศิริพร จุลลวาทีเลิศ                    ผู้จัดการแผนกบัญชีท่ัวไป 

เลขาท่ีประชุมฯ          
 นางสาวฐานิญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการแผนก ส านักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
2. นางสาวชิตาภรณ์ ฟองสมุทร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ, สอบบัญช ี

ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนับคะแนน 

            นายเพ็ญศักดิ์ พละวุฑิโฒทัย         ผู้จัดการฝ่าย ส านักงานควบคุมตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

            นายประจักษ ์ ดอกพุฒ 

ผู้แปลภาษา 

            นางสาวพรรณี แม้นนิล 

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

            นางศศิธร  เจริญสิทธ์ิ 

เลขาที่ประชุมฯ ได้ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม การด าเนินการประชุมจะด าเนินการตามวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะท าการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง โดยจะน าคะแนนท่ีไม่เห็นด้วยมาหักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดในแต่ละวาระ เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย และได้แจ้ง
องค์ประชุมและจ านวนผู้ถือหุ้น และจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งหมดให้ท่ีประชุมทราบ 

จากนั้นเลขาที่ประชุมฯ ได้เชิญนายทาเคโนริ อะดาชิ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ด าเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้จัดส่งให้ตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ  
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ า 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการ
ลงคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,888,452 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,888,452 100.0000 

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 3 ราย รวมจ านวนหุ้น 503 หุ้น รวมเป็นผู้ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจ านวน 57 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 15,888,452 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562  
             ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดท ารายงาน
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พร้อม
ลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

จากนั้น ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ
และรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยใช้ Power point ดังนี้  

 Financial Highlights เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2562 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563 
เปรียบเทียบกับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 รายได้จากการขายปี 2561 จ านวนเงิน 7,960 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวนเงิน 7,703 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ –3  โดยมีปัจจัยที่ท าให้ยอดขายลดลงคือ 

- อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้น  

- ยอดขายตู้เย็นเนื่องจากการตลาดมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง 

- ยอดขายพัดลมไฟฟ้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคา และปัญหา
สินค้าคงคลังของตัวแทนจ าหน่ายมีปริมาณสูง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยอีกทั้งในไตรมาสที ่4 
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง  

 รายได้รวมจากปี 2561 จ านวนเงิน 8,284 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวนเงิน 8,245 ล้านบาท 
โดยเกิดจากรายได้จากการขายและบริการลดลง 257 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุน เช่น   
เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท ท าให้รายได้รวมลดลง 39 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  

 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ส่งผลให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านบาท ในปี 
2561 เป็น 621 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 441 ล้านบาท หรือร้อยละ 245 
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 สินทรัพย์รวมปี 2561 จ านวนเงิน 6,946 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จ านวนเงิน 7,381 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 

 หนี้สินรวม ลดลงจากปีที่ผ่านมา 82 ล้านบาท หรือร้อยละ -5  และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
517 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 

 จากกราฟเปรียบเทียบรายได้จากการขาย 5 ปี แสดงให้เห็นว่ายอดขายมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดส่งออก
อื่นๆ ลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และราคาขายสินค้าลดลง  

 จากกราฟเปรียบเทียบก าไรสุทธิในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
การปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้ปี 2562 มีก าไรเพิ่มขึ้นเป็น 621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
8.1 

 โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจส าหรับปี 2561 และ 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก 
 สัดส่วนการขายรายตลาด ประกอบด้วย ตลาดญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภณัฑต์ู้เย็น 3 ประตู     

รุ่นใหม่ ท าใหม้ียอดขายเพิ่มขึ้น   
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิจาก 180 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 621 ล้านบาท ในปี 2562  

เพิ่มขึ้น 441 ล้านบาท เกิดจากปัจจัยดังนี ้

            ก าไรเพิ่ม (ลด) ล้านบาท 
ความผันผวนของอัตราแลกปลี่ยน (104) 
รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 219 

ยอดขายเพิ่มขึ้น 129 

การควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับปรุงต้นทุน 197 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  2563  

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ  ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดท า
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยช้ีแจงรายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ในหัวข้อ “งบแสดงฐานะ
การเงิน” ให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์รวมปี 2562 เท่ากับ 7,381 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 435 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6 ส่วนใหญ่ เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้นจากการจัดการสินค้าคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเงินปันผลที่ได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว   

 หนี้สินรวมในปี 2562 เท่ากับ 1,647 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -5  เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 215 ล้านบาท รายการภาระผูกผันผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม 
ขึ้น 81 ล้านบาท เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ท่ีเพิ่มอัตราค่าชดเชยมากข้ึน 
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 ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 5,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 517 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
เนื่องจากก าไรจากการด าเนินงานและเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้น ท าให้มีก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 542 ล้านบาท ต่อมา
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ จ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจ านวน 2.2 ล้านหุ้น โดยมีก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 
27 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 9 กันยายน 2562 ทั้งนี้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ 
ไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนได้ท าให้บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนท่ีมิได้จ าหน่ายจ านวน 2.2 ล้านหุ้น บริษัทฯ 
จึงด าเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจากเดิม 220 ล้านบาท เป็น 198 ล้านบาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ซื้อคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดจ านวน 2.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็น 22 ล้าน
บาท พร้อมตัดรายการหุ้นทุนซื้อคืนและส ารองหุ้นทุนซื้อคืนที่แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นออกทั้งจ านวน 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  

งบกระแสเงินสด 

 ปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 343 ล้านบาท เป็น 717 ล้านบาทในปี 
2562 เพิ่มขึ้น 374 ล้านบาทจากผลกิจกรรมการด าเนินงาน และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเมื่อปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1,168 ล้านบาท เกิดจากการเบิกเงิน
ฝากประจ า 1,200 ล้านบาทมาเพื่อเตรียมน าไปใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืน ส่วนในปี 2562 น้ี บริษัทฯ ได้น า
เงินสดไปฝากประจ าเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท และมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ท าให้เงินสดจากกิจกรรมการ
ลงทุนลดลง –462 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเมื่อปี 2561 ลดลงจากปี 2560 -1,330 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงิน
เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นคืน 970 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 360 ล้านบาทเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ส่วนในปี 
2562 เงินสดลดลง -90 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปีเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 

 บริษัทฯ ได้ฝากเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ท าให้มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท 
 

จาก 4 ปัจจัยดังท่ีได้กล่าวไปข้างต้นท าให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2562 เพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท 
มีผลท าให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 965 ล้านบาท  

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ 
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,824,674 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 63,778 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,824,674 100.0000 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  

ประธานที่ประชุม ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จ านวนทั้งสิ้น 621.3 
ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
310.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.03 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 
2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563  

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2563 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยน าไป
เครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562
ในอัตราหุ้นละ 15.70 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 310.9 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,888,452 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,888,452 100.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 นี้   กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

1. นายอรรถกฤช  วิสุทธิพันธ ์
2. นายอคิระ  นาคามิช ิ 
3. นายทาเคชิ  โอชิมะ    
4. นายโทโมฮิโกะ  คาไซ  
5. รศ.ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์ 

            คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่ อทดแทน
กรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่      
นายอคิระ นาคามิชิ นายทาเคชิ โอชิมะ นายโทโมฮิโกะ คาไซ และรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ พร้อมทั้งพิจารณาเลือก
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กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระท่านนี้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้น าเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 10 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

ประธานฯ ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
ตามล าดับ  

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ ์

นายอคิระ นาคามิชิ นายทาเคชิ โอชิมะ นายโทโมฮิโกะ คาไซ และรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติส าหรับกรรมการแต่    

ละท่าน มีรายละเอียด ดังน้ี  

หมายเหตุ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ ได้
เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563  

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2563 ว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2563 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2562 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นด้วย         

(คิดเป็นร้อยละ) 

 

ไม่เห็นด้วย         

(คิดเป็นร้อยละ) 

 

งดออกเสียง             

ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 

(คิดเป็นร้อยละ) 

5.1 นายอรรถกฤช  วิสุทธิพันธ์ 15,811,644 
(99.5166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,808 
(0.4834) 

0 
- 
 
 

15,888,452 
(100.0000) 

 5.2 นายอคิระ       นาคามิช ิ 15,811,644 
(99.5166) 

76,808 
(0.04834) 

0 
- 

2,000 

 

 

15,888,452 
(100.0000) 

5.3 นายทาเคชิ      โอชิมะ 15,811,644 
(99.5166) 

 

76,808 
(0.04834) 

0 
- 
 
- 
 

15,888,452 
(100.0000) 

5.4 นายโทโมฮโิกะ  คาไซ 15,811,644 
(99.5166) 

 

76,808 
(0.04834) 

0 
- 
 
- 
 

15,888,452 
(100.0000) 

5.5 รศ.ดร. อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ 15,811,644 
(99.5166) 

 

76,808 
(0.04834) 

0 
- 

15,888,452 
(100.0000) 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรับปี 2563 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยก าหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2562 
ส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปีงบประมาณ 2563 
โดยก าหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,888,452 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,888,452 100.0000 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พรบ.บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ท าการเปลี่ยนบุคคล ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ (ทุก 5 ปี) 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงได้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และอนุมัติค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายช่ือต่อไปนี้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ 

- นางสาวโศภิษฐ์  พรหมพล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10042 หรือ 

- นางสาวพรทิพย ์ ริมดสุิต  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 หรือ 

- นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10512 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากกนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา 
จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขั ดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ระหว่างกัน 
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2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,338,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ประธานฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้
ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,824,674 99.5986 

ไม่เห็นด้วย 63,778 0.4014 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,888,452 100.000 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ 

ค าถาม: นางศศิธร เจริญสิทธ์ิ อาสาพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้นสอบถามว่า  

 1. โควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และมีการรับมืออย่างไร 

 2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไร 

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า 

 1. บริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการต่างๆ ตามที่รัฐบาลประกาศ 
อย่างเคร่งครัด ท าให้บริษัทฯ ไม่มีพนักงานติดเชื้อ และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อยอดขาย อาจลดลง
ร้อยละ 15-20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการควบคุมและด าเนินมาตรการป้องกันอย่างดีของพนักงานและ
ผู้บริหาร ท าให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษายอดขายในปีงบประมาณ 2563 ให้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาได้  

 2. ในปี 2562 การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลต่อการส่งออกของบริษัทฯ ท าให้ยอดขายลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มี
มาตรการในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว โดยมีการทวนสอบราคาสินค้าในตลาดญี่ปุ่นใน
ทุกๆ 3 เดือน รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อฝากเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดความผันผวนจากการ
แลกเปลี่ยนเงิน เพื่อช าระค่าสินค้า นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้ออกสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงเพื่อชดเชยกับยอดขายท่ีหายไป  
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ค าถาม: นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้สอบถามดังนี้ 

 1. บริษัทฯ มีการลงทุนอะไรใหม่หรือไม่ 

 2. สนิค้าท่ีพัฒนาใหม่ มีอะไรบ้าง 

 3. สภาพคล่องทางการเงินมีสูงมาก ทางบริษัทฯ จะบริหารอย่างไร 

ค าตอบ: ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า 

 1. บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เช่น การลงทุนในเครื่องฉีดโฟมของการผลิตตู้เย็น ซึ่งสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในเรื่องการผลิตมอเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตพัดลม และ
เครื่องปั๊มน้ า 

 2. บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ตู้เย็น 3 ประตู และพัดลมไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ใช้มอเตอร์กระแสตรง 

 3. บริษัทฯ จะใช้เพื่อด าเนินงานของบริษัทฯ และลงทุนขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพิ่มก าลังการผลิต 
การเพิ่มสินค้าใหม่ๆ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และกล่าวปิดการประชุม 

 

 

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.  

 

     ลงช่ือ................................................................................ 
                 (นายทาเคโนริ อะดาชิ) 
                 รองประธานกรรมการ   
                                             ประธานท่ีประชุม 
 
      
     ลงช่ือ.................................................................................. 
                   (นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม) 
              เลขานุการบริษัทฯ และผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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