วันที่
เรื่ อง
เรี ยน

24 กรกฎาคม 2563
แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2563 ของบริ ษัท ไทยมิตซูวา จากัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา
10.00 น. ณ บริ ษัท ไทยมิตซูวา จากัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 อาเภอบ้ านฉาง อาเภอเมือง ปทุมธานี 12000 มีผ้ ูถือหุ้นมา
ประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทังหมด
้
32 ราย ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง 16 ราย นับเป็ น
จานวนหุ้น 2,268,402 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 28,513,398 หุ้น รวมจานวนหุ้นทังหมด
้
30,781,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.15% ของจานวนหุ้นทีอ่ อกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว 39,900,000 หุ้น บริ ษัทขอแจ้ ง
มติที่ประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2562
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ด้ วย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย
30,720,500
100

ไม่เห็นด้ วย
-

งดออกเสียง
-

รวม
30,720,500
100

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562 โดยระเบียบวาระนี ้ไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทประจาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม
อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทประจาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย
30,720,500
100

ไม่เห็นด้ วย
-

งดออกเสียง
-

รวม
30,720,500
100

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล
มติที่ประชุม
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 โดยจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.78 บาท รวมเงินปั นผลจ่าย
ทังสิ
้ ้น 71,022,000.00 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้ านสองหมื่นสองพันบาทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 30.14 ของกาไรสุทธิตามงบกาไรขาดทุน
โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย
30,720,500
100

ไม่เห็นด้ วย
-

งดออกเสียง
-

รวม
30,720,500
100

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั เิ ลือกกรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่
1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ
2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา
3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนให้ กรรมการทังสามท่
้
าน ดังนี ้
1. ศาสตราจารย์ พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
คะแนนเสียง
30,724,700
100
30,724,800
คิดเป็ นร้ อยละ
100
100
2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
คะแนนเสียง
30,724,700
คิดเป็ นร้ อยละ
100

ไม่เห็นด้ วย
100
-

งดออกเสียง
-

รวม
30,724,800
100

3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
คะแนนเสียง
30,726,700
100
คิดเป็ นร้ อยละ
100
(ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 5 มีผ้ ถู ือหุ้นเพิ่มเข้ ามา)

งดออกเสียง
100
-

รวม
30,726,900
100

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้ านบาทถ้ วน) ด้ วย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
คะแนนเสียง
30,781,600
30,781,600
คิดเป็ นร้ อยละ
100
100
(ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 6 มีผ้ ถู ือหุ้นเพิ่มเข้ ามา)
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
มติทปี่ ระชุม
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 25630ได้ แก่
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 หรื อ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4451 หรื อ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 แห่งบริ ษัท สานักงาน อี
วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562 และ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน
2,100,000.00 บาท (สองล้ านหนี่งแสนบาทถ้ วน ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี ้
มติที่ประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย
30,781,600
100

ไม่เห็นด้ วย
-

งดออกเสียง
-

รวม
30,781,600
100

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ไม่มีเรื่ องที่ต้องอนุมตั ิในระเบียบวาระนี ้
ปิ ดการประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.
(ในการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 มีผ้ ถู ือหุ้นเพิ่มเข้ ามา 200 หุ้น รวมจานวนหุ้นทังหมดในการประชุ
้
มที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงก่อนปิ ดประชุม 30,781,800 หุ้น )

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
เลขานุการบริ ษัท

