
ท่ี ว.025/2563                                                                   22  มิถุนายน  2563 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (คร้ังท่ี 42) 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (คร้ังท่ี 42)ในวนัจนัทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2563 
เวลา 14.00 น. ณ บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 181 ซอยอมร ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติดงัน้ีคือ 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (คร้ังท่ี 41) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 
2562 ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 88,087,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
2. รับทราบรายงานประจ าปี  และผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  (ไม่มีการลงมติ) 

 
3. มีมติอนุมติังบการเงิน งบดุลและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2562  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
4. มีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  

เห็นดว้ย จ านวน 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
5. มีมติแต่งตั้ง นายมาโมรุ คูโบตา้  ร.ท.กมลนยั ชยัเฉนียน  นายโยชินาโอะ โตโยดะ  และ นายปิติพงศ ์พิศาล

บุตร กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกคร้ังหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนน ของกรรมการแต่ละท่าน 
ดงัน้ี 
 
 



  

5.1  นายมาโมรุ คูโบตา้   
เห็นดว้ย จ านวน 86,969,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.90 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 970,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.10 

 
5.2  ร.ท.กมลนยั ชยัเฉนียน   

เห็นดว้ย จ านวน 87,365,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.18 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 724,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.82 

 
             5.3  นายโยชินาโอะ โตโยดะ   

เห็นดว้ย จ านวน 68,017,309 เสียง คิดเป็นร้อยละ 77.21 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 20,072,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ 22.79 

 
 5.4  นายปิติพงศ ์พิศาลบุตร 

เห็นดว้ย จ านวน 87,802,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.67 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 287,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.33 

 
6. มีมติแต่งตั้งใหน้างสาวศิริรัตน์  ศรีเจริญทพัย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5419 และ/หรือ นางสาวสุพรรณี  

ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตกุ์ล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3844  แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
ในอตัราค่าตอบแทน 1,450,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 850,000 บาท และ ค่าสอบ
ทานบญัชีรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3) เป็นเงิน 600,000 บาท   

เห็นดว้ย จ านวน 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 
 



  

7. มีมติอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ีคือ 
7.1 ใหจ่้ายเบ้ียประชุมกรรมการ 5,000 บาท ต่อคร้ัง  
7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบในอตัราปีละไม่เกิน 500,000 บาท (รวมเบ้ียประชุม) 
7.3 งดจ่ายบ าเหน็จกรรมการทั้งคณะ  

เห็นดว้ย จ านวน 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

( นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ ์) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำเนำเรียน กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 


