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รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที ่26 กรกฎาคม 2565 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 
2565 ทั้งสิ้น 2,408 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวม 19,800,000 หุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจ านวน 9 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,008,675 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจ านวน 18 ราย 
รวมจ านวนหุ้น 12,297,972 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 27 ราย รวมเป็น
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 13,306,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2053  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่ก าหนดครบเป็นองค์ประชุม ด้วยจ านวน
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายแล้วท้ังหมด  

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

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเคจิ โอยะ รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการก าหนดราคาสินค้า                                              

2. นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการก าหนดราคาสินค้า 

3. นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
4. นายฮิโตชิ มารุยามะ กรรมการ 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก าหนดราคาสินค้า 

3. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน/กรรมการก าหนดราคาสินค้า 

4. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก าหนดราคาสินค้า/ 
กรรมการตรวจสอบ 
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5. ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายประพนธ ์ โพธิวรคุณ กรรมการ 
8. นายโอซามุ สุกิโมโตะ กรรมการ 
9. นายคุนิฮิโกะ  เซกิ กรรมการ 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายทัตซึโอะ โอโนะ กรรมการ 

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

เลขาท่ีประชุมฯ          
 นางสาวญาณิศา พันธ์เกษม เจ้าหน้าท่ีแผนกวางแผนกลยุทธ์องค์กร 

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 

 นายสมเกียรติ  อุดมชัยฤทธ์ิ 

            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
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ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามสามารถสอบถามผ่านระบบด้วยเครื่องมือ  chat เจ้าหน้าที่จะอ่าน
ค าถามให้ท่ีประชุมได้รับทราบ และตอบค าถามให้ทราบ 
 จากนั้นเลขาที่ประชุมฯ ได้เชิญนายเคจิ โอยะ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ด าเนินการประชุม             
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้     

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 
ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้จัดส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการ
ลงคะแนนเสียงดังนี ้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง  จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,110,271 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 276 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม  15,110,271 100.0000 

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 6 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,803,900 หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจ านวน 33 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 15,110,547 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564  
ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดท ารายงาน

ประจ าปี  2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์       
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี2564 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบและ
รายงานภาพรวมผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยใช้ Power point ดังนี้  

 Financial Highlights เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565 
เปรียบเทียบกับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 รายได้จากการขายปี 2563 จ านวนเงิน 8,286 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จ านวนเงิน 7,898 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -5 โดยมีปัจจัยที่ท าให้ยอดขายลดลง                  
เกิดจากธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา 
ส่งผลท าให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการผลิตและส่งมอบสินค้า  

 รายได้รวมจากปี 2563 จ านวนเงิน 8,822 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 จ านวนเงิน 8,484 ล้านบาท 
โดยเกิดจากรายได้จากการขายลดลงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 388 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเงินได้
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จากผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ท าให้รายได้รวมลดลง 338 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่า  

 ก าไรสุทธิ 337 ล้านบาท ในปี 2564 เทียบกับปีก่อนหน้าลดลง 661 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 66 
เนื่องจากปัญหาชิ้นส่วน และวัตถุดิบขาดแคลน ท าให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 จากกราฟ เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 5 ปีท่ีผ่านมา จากการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการปรับปรุงการใช้
จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าใหปี้ที่ผ่านมาก าไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ปัญหาราคาช้ินส่วนและวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการส่งออกท่ีสูงขึ้น ส่งผลท าใหป้ีงบประมาณ 2564 มี
ก าไรลดลงเป็น 337 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์ส าหรับปี 2563 และ 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
 สัดส่วนการขายรายตลาดเมื่อเทียบปี 2563 กับปี 2564 สัดส่วนของตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น แต่ตลาดส่งออกอื่นๆ 

ลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์มีไม่เพียงพอ ค่าระวางเรือปรับสูงขึ้น ความ
หนาแน่นภายในท่าเรือประเทศปลายทางท าให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิจาก 998 ล้านบาทจากปีก่อนมาเป็น 337 ล้านบาทในปี 2564 เกิดจาก
ปัจจัยดังนี ้

 ปี 2564 ราคาช้ินส่วนและวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน ท าให้ก าไรลดลง 727 ล้านบาท  

 ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น                 
ท าให้ก าไรลดลง 184 ล้านบาท  

 ค่าใช้จ่ายด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ก าไรลดลง 32 ล้านบาท  

 ค่าใช้จ่ายภาษีลดลง เนื่องจากมีก าไรน้อยลง ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท  

 การปรับปรุงการขาย และการเพิ่มยอดขายสินค้าที่ท าก าไรได้ดี ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท 

 การปรับปรุงรายจ่ายจากการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท 

 อื่นๆ ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ  ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดท า

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยช้ีแจงรายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ให้ผู้ถือ
หุ้นสามัญทราบ 

จากนั้นประธานได้รายงานสรุปงบการเงินประจ าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทราบ ดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์รวมปี 2564 เท่ากับ 10,253 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง 290 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ ลดยอดเงินฝากประจ าระยะสั้นลง  
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 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน บริษัทฯ มีการประเมิมูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองใหม่ตามมูลค่า
ยุติธรรม ตามมามาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ฉบับที่ 9 ส่งผลให้สินทรัพย์มีมูลค่าลดลง 279 
ล้านบาท   

 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากราคาช้ินส่วนและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ท าให้
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากยอดที่ลดลงจากก าไรสะสมยังไม่จัดสรร และองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ ปี 2564 มีจ านวน 8,021 ล้านบาท ลดลง 379 ล้านบาทจาก           
ปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5    

งบก าไรขาดทุน 

 ในเรื่องผลก าไรขาดทุนนี้ ได้มีการอธิบายรายละเอียดอยู่ในวาระที ่2 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564  
งบกระแสเงินสด 

 ปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง  ท าให้มีเงินสดลดลง 219 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เพิ่มขึ้น 713 ล้านบาท จากการลดเงินฝากประจ า เพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 509 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากมีการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 739 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท
จากปีท่ีผ่านมา 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น  
  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,110,271 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 276 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,110,271 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  
 ประธานที่ประชุม ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2564 จ านวนทั้งสิ้น 337.1 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ท่ีมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรร
เพื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 8.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169.3  ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.23 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้              
ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปัน
ผล (record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 
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นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยน าไปเครดิตภาษีได้
ร้อยละ 20 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตราหุ้นละ 8.55 
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 169.3 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,110,171 99.9982 

ไม่เห็นด้วย 276 0.0018 

งดออกเสียง 100 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,110,447 100.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุมในวาระนี้ แจ้งให้                   
ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมี
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

1. นายเคจิ โอยะ 
2. นายมนู เลียวไพโรจน์  
3. นายประพนธ ์ โพธิวรคุณ     
4. นายโอซามุ  สุกิโมโตะ  
5. นายฮิโตชิ  มารุยามะ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทน

กรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่      
นายเคจิ โอยะ นายประพนธ์ โพธิวรคุณ นายโอซามุ สุกิโมโตะ และนายฮิโตชิ มารุยามะ พร้อมท้ังพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ 
1 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท้ังนี้ กรรมการอิสระท่านนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
นิยามกรรมการอิสระและบริษัทฯ ได้น าเสนอข้อมูลผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 10 มีนาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ  

ประธานฯ ขอให้ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
ตามล าดับ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระ  จ านวน  5 ท่าน ได้แก่ นายเคจิ โอยะ         

นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประพนธ์ โพธิวรคุณ นายโอซามุ สุกิโมโตะ และนายฮิโตชิ มารุยามะ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ

หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงมติส าหรับกรรมการแต่ละท่าน         

มีรายละเอียด ดังน้ี  
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หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าจ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุ้น 100 หุ้นรวมเป็น                          
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจ านวน 34 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 15,110,647 หุ้น 

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ประธานฯ        
ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกกลับเข้าห้องประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
 ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2565 ว่า คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
ขนาดธุรกิจ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2565 ในวงเงิน 6,500,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2564 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับ
ปี 2565 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมโดยก าหนดวงเงิน 6,500,000 บาทในอัตราเท่ากับปี 2564 ส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปีงบประมาณ 2565 
โดยก าหนดวงเงิน 6,500,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,110,271 99.9982 

ไม่เห็นด้วย 276 0.0018 

งดออกเสียง 100 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,110,547 100.0000 

 

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย         

(คิดเป็นร้อยละ) 

 

ไม่เห็นด้วย         

(คิดเป็นร้อยละ) 

 

งดออกเสียง            

ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 

(คิดเป็นร้อยละ) 
5.1 นายเคจิ     โอยะ  15,091,341 

(99.8741) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,030 
(0.1259) 

276 
- 
 
 

15,110,371 
(100.0000) 

 5.2 นายมนู         เลียวไพโรจน์  15,091,341 
(99.8741) 

19,030 
(0.1259) 

276 
- 
 

15,110,371 
(100.0000) 

 5.3 นายประพนธ์  โพธิวรคุณ 15,091,341 
(99.8741) 

19,030 
(0.1259) 

276 
- 
 

15,110,371 
(100.0000) 

 5.4 นายโอซามุ     สุกิโมโตะ  15,091,341 
(99.8747) 

18,930 
(0.1253) 

376 
- 
 

15,110,271 
(100.0000) 

 5.5 นายฮิโตชิ      มารุยามะ  15,091,341 
(99.8741) 

19,030 
(0.1259) 

276 
- 
 

15,110,371 
(100.0000) 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
 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 2565 

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 มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ นต่องบ
การเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา 
จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ระหว่างกัน 

2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,474,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 43,000 บาท จากปี 
2564 โดยพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นจากอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นของประเทศไทยที่ประมาณร้อยละ 5.3-5.7 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  เมื่อไม่มีข้อซักถามและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง (หุ้น) ร้อยละของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 15,110,271 99.9975 

ไม่เห็นด้วย 376 0.0025 

งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 

จ านวนหุ้นรวม 15,110,647 100.0000 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ 
ค าถาม: นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า 

1. สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ ระหว่างภายในประเทศ กับต่างประเทศเป็นเท่าไร  
2. สาเหตุใดท่ีท าให้ก าไรสุทธิในปีท่ีผ่านมา ลดลงถึง 66.23 % เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ค าตอบ: ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า 
1. สัดส่วนยอดขายในประเทศเท่ากับร้อยละ 39 ที่เหลือร้อยละ 61 เป็นยอดขายไปต่างประเทศ  
2. สรุปสาเหตุที่ท าให้ก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 66 ได้เป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ  

1 เกิดจากปัญหาวัตถุดิบ ช้ินส่วนขาดแคลนและมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ปีท าให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
อย่างมาก 

2 ปัญหาการแพร่ระบาดที่รุนแรงของโรคโควิดในช่วงไตรมาสที่ 2 มีผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบสินค้าท า
ให้ยอดขายสินค้าโดยเฉพาะตู้เย็นลดลงจากปีก่อน รวมถึงค่าใช้จ่ายบริหารเกี่ยวกับการป้องกันโควิดเพิ่มสูงขึ้น 

3 ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์  ส่งผลท าให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (ค่าใช้จ่ายในการส่งออก)                                 
เพิ่มสูงขึ้น 

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว เลขาที่ประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน
หลายแห่งไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุม เนื่องจากภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ต้องด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อ  
ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิม่เติม
รายงานการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจาก
วันท่ีเผยแพร่รายงานดังกล่าวและหลังจากนั้นบรษิัทฯ จะท าการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วต่่อไปบนเว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและ
กล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.  
 

     ลงช่ือ................................................................................ 
                    (นายเคจิ โอยะ) 
                 รองประธานกรรมการ   
                                             ประธานท่ีประชุม  
 
  
     ลงช่ือ.................................................................................. 
                   (นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม) 
              เลขานุการบริษัทฯ และผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


