
 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2564 
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที ่22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด 

ณ ห้องประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (record date) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 ทั้งสิ้น 2,047 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,327,806 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจ านวน 21 ราย 
รวมจ านวนหุ้น 14,290,855 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 36 ราย รวมเป็น
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 15,618,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.8821 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       
สอบบญัชี 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. นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
4. นายฮิโตชิ มารุยามะ กรรมการ 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายมนู เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน/กรรมการก าหนดราคาสินค้า 

2. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการก าหนดราคาสินค้า 

3. นายธนบดี        กุสินทร์เกิด กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก าหนดราคาสินค้า/ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

4. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นายประพนธ ์ โพธิวรคุณ กรรมการ 
7. นายฮิโตชิ มารุยามะ กรรมการ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายทาเคชิ โอชิมะ กรรมการ 
3. นายเคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ กรรมการ 
4. นายทัตซึโอะ โอโนะ กรรมการ 

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนิวรรต      แซ่ลิ่ม                       ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ 
2. นายนาโอะฮิโร มูตะ รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
3. นางสาวศิริพร จุลลวาทีเลิศ ผู้จัดการแผนกบัญชีท่ัวไป 

เลขาท่ีประชุมฯ          
 นางสาวญาณิศา พันธ์เกษม แผนกวางแผนกลยุทธ์องค์กร 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
2. นายธีรวัฒน์ จิระวิทวัส ผู้จัดการ สอบบัญช ี

ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนับคะแนน 

            นายเพ็ญศักดิ์ พละวุฑิโฒทัย ผู้จัดการฝ่าย ส านักงานควบคุมตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

            นายประจักษ ์ ดอกพุฒ 

ผู้แปลภาษา 

            นางสาวพรรณี แม้นนิล 

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 นางสุรัสวดี ค าเถียร 

            เลขาที่ประชุมฯ ได้ช้ีแจงการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM หรือระบบการประชุมผู้ถือ
หุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุม การด าเนินการประชุมจะด าเนินการตาม
วาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่าน                
ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการ
ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน          



 

การลงคะแนนกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิด
โหวตไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้  ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ 
Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนที่แถบหน้าต่าง E-Voting       
เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังแถบหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามสามารถสอบถามผ่านระบบด้วยเครื่องมือ  chat เจ้าหน้าที่จะอ่าน
ค าถามให้ท่ีประชุมได้รับทราบ และตอบค าถามให้ทราบ 
 จากนั้นเลขาที่ประชุมฯ ได้เชิญนายทาเคโนริ อะดาชิ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ด าเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้     

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้จัดส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการ
ลงคะแนนเสียงดังนี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง  จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,629,661 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม  15,629,661 100.0000 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563  

             ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดท ารายงาน
ประจ าปี  2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์       
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี2563 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบและ
รายงานภาพรวมผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยใช้ Power point ดังนี้  

 Financial Highlights เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 



 

 รายได้จากการขายปี 2562 จ านวนเงิน 7,703 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 จ านวนเงิน 8,286 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 583 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีปัจจัยที่ท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นคือ 
- ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นตลาดไทย ตลาดญี่ปุ่นและตลาดส่งออกอ่ืนๆ ขายได้ดี และรุ่นที่มีก าไรขายได้มากข้ึน  
- ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ าที่ขายได้ดีอย่างต่อเนื่องในตลาดไทย ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น  

 รายได้รวมจากปี 2562 จ านวนเงิน 8,245 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 จ านวนเงิน 8,822 ล้านบาท 
โดยเกิดจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 583 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม เงินได้จากการ
ลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเล็กน้อย ท าให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น  577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7            
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า   

 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ส่งผลให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 621 ล้านบาท ในปี 
2562 เป็น 998 ล้านบาท ในปี 2563 เทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 

 จากกราฟเปรียบเทียบรายได้จากการขาย 5 ปี แสดงให้เห็นว่ายอดขายมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดส่งออก
อื่นๆ ลดลง, ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และราคาขายสินค้าลดลง อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2563 บริษัทฯ ได้
ออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อีกทัง้บริษัทฯ เร่งประสานกับบริษัท คู่ค้าต่างๆ เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้า
ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สูงเพิ่มขึ้นจากการที่ประชาชนต้องอยู่บ้านมากขึ้น 
เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ยอดขายของบริษัทฯ กลับมาเพิ่มสูงขึ้น  

 จากกราฟ เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 5 ปีท่ีผ่านมา จากการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการปรับปรุงการใช้
จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ปี 2563 มีก าไรเพิ่มขึ้นเป็น 998 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ต่อยอดขาย 
โครงสร้างรายได้จากการขายรายธุรกิจส าหรับปี 2562 และ 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก 

 สัดส่วนยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์ส าหรับปี 2562 และ 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
 สัดส่วนการขายรายตลาดเมื่อเทียบกับ 2562 ปี 2563 สัดส่วนของตลาดส่งออกอื่นๆ เพิ่มขึ้น จากการที่ตู้เย็นรุ่น

ใหญ่ 3 ประตูและ 4 ประตู ขายได้ดีในตลาด Oceania ท าให้สัดส่วนยอดขายปรับปรุงดีขึ้น     
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิจาก 621 ล้านบาทจากปีก่อนมาเป็น 998 ล้านบาทในปี 2563 เกิดจาก

ปัจจัยดังนี ้

 ปี 2563 สามารถท าก าไรได้มาก มีการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น ท าให้ก าไรสุทธิลดลง 88 ล้านบาท  

 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท 

 รายได้จากการขายสินค้าตู้เย็นและเครื่องปั๊มน้ าส าหรับในตลาดภายในประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งการ
ส่งออกตู้เย็น 3 ประตูไปประเทศญี่ปุ่น 3 ประตู และ 4 ประตู ท่ีส่งออกไปยังออสเตรเลียมีมากข้ึนกว่า
ปีท่ีผ่านมา ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท 

 การปรับปรุงต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง กิจกรรมลดต้นทุน (VE) ท าให้ก าไรเพิ่ม 184 ล้าน
บาท 

 การปรับปรุงรายจ่ายจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท จึงท าให้
ก าไรสุทธิของปี 2563 เท่ากับ 998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 377 ล้านบาท 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 



 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ  ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดท า
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยช้ีแจงรายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในหัวข้อ “งบแสดงฐานะ
การเงิน” ให้ผู้ถือหุ้นสามัญทราบ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์รวมปี 2563 เท่ากับ 10,543 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้น 3,162 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราเติบโตร้อยละ 143 ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น มีจ านวน 3,600 ล้านบาท 
เทียบกับปีท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้น 1,270 ล้านบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานที่ดีท าให้เงินสดเพิ่มขึ้น จึงน าเงินไป
ฝากประจ าระยะสั้นเพิ่มขึ้น    

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน มีการการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับท่ี 9 
จึงต้องมีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองใหม่ จากเดิมที่ใช้มูลค่าทุน เปลี่ยนเป็นมูลค่า
ยุติธรรม ส่งผลให้สินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,448 ล้านบาท  

 หนี้สินรวมในปี 2563 เพิ่มขึ้น 505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 มาจากหนี้สินภาษีเงินได้ที่รอการตัดบัญชี
จึงเพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท  

 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,959 ล้านบาท ตามสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น
กว่าปีท่ีผ่านมา 2,657 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46   

งบกระแสเงินสด 

 ปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานทีด่ีขึ้น ท าให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 1,055 ล้านบาท      

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ลดลง 952 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการน าเงินไปฝากประจ าเพิ่มขึน้ 
1,270 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 319 ล้านบาท เกิดจากมีการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ท าให้เงินสด 
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 756 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 209 ล้านบาท  
 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น  

ค าถาม: นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา (มาด้วยตัวเอง) ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
 1.สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,270 ล้านบาท เกิดจากอะไร และเป็นการลงทุนใน
สนิทรัพย์ประเภทใด 

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ได้ช้ีแจง้ว่า  
 - ในปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 2,330 ล้านบาท และในปีนี้เท่ากับ 
3,600 ล้านบาท ไม่ใช่เป็นการลงทุนใหม่แต่อย่างใด โดยช่ือรายการเดิมคือ เงินลงทุนช่ัวคราว (Current Investment) คือ เงิน
ฝากประจ ากับสถาบันการเงิน เงินสดมีมากขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่ดี และจากการเพิ่มมูลค่าเข้าไปในสินค้าตู้เย็น ท าให้



 

ขายได้ดี และผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ าก็ขายได้ดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในแม่พิมพ์ต่างๆ ของการผลิตตู้เย็น    
ท าให้ส่งผลมาในปี 2563 น้ี 

ค าถาม: นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา (มาด้วยตัวเอง) ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
 -ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เพิ่มจากมูลค่ายุติธรรม 2,448 ล้านบาท เกิดจากลงทุนในสินทรัพย์ใด และจะมีการปรับ
มูลค่าทุกปีหรือไม่  

ค าตอบ: นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
 -ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เพิ่มจากมูลค่ายุติธรรมนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที่ 
9 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีประเมินเครื่องมือทางการเงินใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา งบการเงินของบริษัทฯ รับรู้เงินลงทุนที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์ตามต้นทุน (Base on cost) ส่วนในปีนี้บริษัทฯ ต้องรับรู้เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมท าให้มีมูลค่ามากขึ้น และ
จะต้องมีการประเมินมูลค่าทุกปี  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ 
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,629,661 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,629,661 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  

ประธานที่ประชุม ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จ านวนทั้งสิ้น 998.3 
ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่มีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 25.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
499.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.08 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 
2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564  

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลในปี 2564 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยน าไป
เครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 



 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563
ในอัตราหุ้นละ 25.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 499.95 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,618,661 99.9296 

ไม่เห็นด้วย 11,000 0.0704 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,629,661 100.0000 

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 
2564 นี้   กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

1. นายประพัฒน์   โพธิวรคุณ  
2. นายธนบดี  กุสินทร์เกิด  
3. พล.ต.ต.สหัสชัย  อินทรสุขศรี    
4. ดร.อภิชัย  บุญธีรวร  
5. นายชญานินทร์  โพธิวรคุณ 

            คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทน
กรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่      
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ และนายชญานินทร์ โพธิวรคุณ พร้อมทั้งพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายธนบดี      
กุสินทร์เกิด พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี และดร. อภิชัย บุญธีรวร กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท้ังนี้ กรรมการอิสระทั้ง 
3 ท่านนีม้ีคุณสมบัติเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้น าเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 11 มีนาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

ประธานฯ ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
ตามล าดับ  

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ได้แก ่นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ 

นายธนบดี กุสินทร์เกิด พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี ดร. อภิชัย บุญธีรวร และนายชญานินทร์ โพธิวรคุณ กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติส าหรับ

กรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียด ดังน้ี  



 

หมายเหตุ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ ได้
เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2564  

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 ว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2564 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2563 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรับปี 2564 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยก าหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2563 
ส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปีงบประมาณ 2564 
โดยก าหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,629,661 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,629,661 100.0000 

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย         

(คิดเป็นร้อยละ) 

 

ไม่เห็นด้วย         

(คิดเป็นร้อยละ) 

 

งดออกเสียง            

ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 

(คิดเป็นร้อยละ) 
5.1 นายประพัฒน์     โพธิวรคุณ 15,621,131 

(99.9454) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,530 
(0.0546) 

0 
- 
 
 

15,629,661 
(100.0000) 

 5.2 นายธนบดี         กุสินทร์เกิด  15,621,431 
(99.9473) 

8,230 
(0.0527) 

0 
- 
 

15,629,661 
(100.0000) 

 5.3 พล.ต.ต. สหัสชัย  อินทรสุขศรี 15,621,431 
(99.9473) 

 

8,230 
(0.0527) 

0 
- 
 
- 
 

15,629,661 
(100.0000) 

 5.4 ดร. อภิชัย          บุญธีรวร  15,620,531 
(99.9416) 

 

9,130 
(0.0584) 

0 
- 
 
- 
 

15,629,661 
(100.0000) 

 5.5 นายชญานินทร์    โพธิวรคุณ 15,621,131 
(99.9454) 

 

8,530 
(0.0546) 

0 
 

15,629,661 
(100.0000) 

 



 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 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 2564 

 

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

- นางสาวโศภิษฐ์  พรหมพล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10042 หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 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 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้ งด้าน
ผลประโยชน์ระหว่างกัน 
 

2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,431,660 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจ านวน
เงิน 93,600 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดง
ความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,629,661 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,629,661 100.0000 



 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ 

ค าถาม: นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา (มาด้วยตัวเอง) ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า 
1. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์ WFH จากสถานการณ์ 

COVID-19 และตัวเลขส่งออกเติบโตค่อนข้างดี ขอทราบว่าบริษัทฯ มีการเติบโตที่สูงหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมนี้  และผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหรือไม่ 

2. ขอทราบสาเหตุการเติบโตของก าไรขั้นต้น ที่โตขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ได้เพิ่มขึ้น 
เป็นเพราะปัจจัยใด 

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า 
1. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากในช่วง COVID-19 ประชาชนต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากข้ึน จึงท าให้

ธุรกิจนี้โตขึ้น และบริษัทฯ มีการเติบโตอยู่ในค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนี้ ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในปีงบประมาณ 2020 ที่ผ่านมาท าได้ดีกว่าแผนที่วางไว้ 

2. สินค้าที่มีฟังก์ช่ันเพิ่มมูลค่าสูงที่บริษัทฯ ได้พัฒนาในปีงบประมาณ 2019 สามารถขายได้ดีตลาดญี่ปุ่นและ
ส่งออกอื่น ส่วนในตลาดไทยตู้เย็นขนาดใหญ่ก็ขายได้มากขึ้น อีกทั้งยอดขายของปั๊มน้ าก็เพิ่มสูงขึ้น และ
เนื่องจากการลงทุนของสินค้าเหล่านี้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2019 จึงท าให้ยอดขายของปี 2020 มีอัตราการ
ท าก าไรที่สูง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 จึงท าให้ก าไรขั้นต้นเติบโตมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า 

ค าถาม: นางนิภา ไกรศรีสิริกุล (มาด้วยตัวเอง) ได้สอบถามดังนี ้
1. บริษัทฯ มีแผนจะน าตู้เย็น 5 ประตู 6 ประตู มาผลิตที่ไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ค าตอบ: ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า 
1. ปัจจุบันที่บริษัทฯ มีการผลิตตู้เย็น 1-4 ประตู โดยยังไม่มีแผนจะน าตู้เย็น 5 ประตู 6 ประตู มาผลิต อย่างไร     

ก็ตามบริษัทฯ จะส ารวจความต้องการใช้ตู้เย็น 5 ประตู 6 ประตู ในตลาดไทย เพื่อหาสินค้าใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า
ต่อไป 

ค าถาม: นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา (มาด้วยตัวเอง) ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า 
1. หากคา่เงินบาทอ่อนตัวจะเป็นคุณต่อบริษัทฯ และท าให้ก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ 
2. เนื่องจากต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากราคาเหล็ก ทองแดง และค่าระวางเรือที่สูงข้ึนบริษัทฯ จะน าไปเพิ่มราคาสินค้า

หรือไม่ 
3. เป้าหมายการเติบโตของปีงบประมาณ 2021, 2022 เป็นอย่างไร 
4. จากการที่บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ได้แก่ เงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในจ านวนค่อนข้างมาก                       

ขอทราบแผนการลงทุนประจ าปี (Maintenance CAPEX) และแผนการขยายงาน (Growth CAPEX) เป็น
จ านวนเท่าใด 

 
 



 

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ได้ชี้แจงว่า 
1. หากค่าเงินบาทอ่อนตัวก็มีความเป็นไปได้ที่ยอดขายจากตลาดส่งออกจะเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะคอยปรับอัตรา

แลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ หากไม่ได้ผันผวนรุนแรงนักก็คาดว่าจะสามารถรักษาสมดุลในเรื่องผลกระทบ
ค่าเงินได้ 

2. บริษัทฯ จะไม่ผลักภาระให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมลดต้นทุนจากการผลิตในภาพรวมทั้งหมด 
และพยายามขายรุ่นที่มีก าไรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย อย่างไรก็ตามสถานการณ์ค่าวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึนเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก บริษัทฯ จะพยายามผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้กับลูกค้าเสมอ แม้จะอยู่ภายใต้
สถานการณ์เช่นนี้ก็ตาม 

3. ยอดขายของปีงบประมาณ 2020 เติบโตสูงมาก บริษัทฯ จึงวางแผนธุรกิจของปี 2021 ให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
ส่วนปีงบประมาณ 2022 สถานการณ์ราคาวัตถุดิบและค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ก าลังพิจารณาแผน
ธุรกิจที่ท าให้ยอดขายเติบโตมากข้ึน เพื่อตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นท่ีให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด 

4. แม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะมีความผันผวนสูง บริษัทฯ จะด าเนินการลงทุนวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ 
อย่างไม่หยุดยั้ง และจะลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 

ค าถาม: นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ (มาด้วยตัวเอง) ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า  
1. Employee Benefit ลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด ขอทราบสัดส่วนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 10 ปี และ 20 ปี 

ตามล าดับ 
2. สาเหตุหลักที่บริษัทฯ สามารถปรับปรุงต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ 184 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท เกิดจาก

อะไร 

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ได้ชี้แจงว่า 
1. Employee Benefit ลดลงประมาณ 13 ล้านบาท เนื่องจากมีจ านวนผู้เกษียณอายุมากกว่าปีก่อนหน้า  

บริษัทฯ จึงตั้งเงินส ารองจ่ายคงเหลือลดลง ส าหรับสัดส่วนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 10-20 ปีอยู่ที่ 25%                     
และ 20-30 ปี อยู่ท่ี 15% 

2. การปรับปรุงต้นทุนหลักๆ มาจากกิจกรรมการลดค่าวัตถุดิบ เช่น การลดต้นทุนเครื่องคอมเพรสเซอร์ และ
กิจกรรมลดต้นทุนช้ินส่วนและวัตถุดิบอื่นๆ เอง ก็ส่งผลท าให้สามารถปรับปรุงต้นทุนได้ ทางด้านการปรับปรุง
ค่าใช้จ่าย เกิดจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดจ านวนสินค้าคงคลัง และลดการใช้จ่ายในแต่
ละหมวดหมู่อย่างจริงจัง 

ค าถาม: นายอนันนิตย์ วิสุทธิพันธ ์(ผู้รับมอบฉันทะคุณเพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ)์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า  
1. บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ท าก าไรหรือท าก าไรน้อยอย่างไร และมีแผนอ่ืนใดที่จะเพิ่มผลก าไรจาก

ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู ่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 นี ้

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ได้ชีแ้จงว่า  
1. จริงอยู่ที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ท าก าไรได้น้อยอยู่  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะด าเนินการปรับปรุงต้นทุนใน          

องค์รวม ควบคู่ไปกับการขายสินค้าที่มีอัตราการท าก าไรดี เพื่อสร้างสมดุลที่เหมาะสม ถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีก าไรน้อย แต่บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าและบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ ให้ได้ 

 
 



 

ค าถาม: นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ (มาด้วยตัวเอง) ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า 
1. ขอทราบ FC, VC, Fixed Cost Ratio, Variable Cost Ratio ของปีงบประมาณ 2019 และ 2020 

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ได้ชี้แจงว่า 
1. ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากแต่ละกิจการมีวิธี Grouping ที่แตกต่างกันตามแต่ละกิจกรรมของแต่ละธุรกิจ                           

จึงยังเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยกัน  
 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและ
กล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.  

 

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


