วันที่
เรื่อง
เรียน

22 กรกฎาคม 2565
แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท ไทยมิตซูวา จากัด (มหาชน) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ซึง่ ประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น. มีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุน้ รวมทัง้ สิน้ 27 ราย ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 4,051,300 หุน้ และรับ
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ 15 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 25,066,000 หุน้ รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 29,117,300 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 72.98% ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุน้ บริษัทขอแจ้งมติท่ีประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2564
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ด้วย
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติท่ีประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย
29,117,200
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

0

100

0

0

บัตรเสีย
0
0

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 โดยระเบียบวาระนีไ้ ม่มีการออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
มติท่ีประชุม อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 (สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2565) สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย
29,117,200
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

0

100

0

0

บัตรเสีย
0
0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
มติท่ีประชุม อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 (สาหรับผลประกอบการตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2565) โดยจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 35,910,000.00 บาท (สามสิบห้า
ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็ นร้อยละ 30.18 ของกาไรสุทธิตามงบกาไรขาดทุน โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่
22 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติท่ีประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย
29,117,200
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

0

100

0

0

บัตรเสีย
0
0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่
1. นายฮิโรชิ ยามาด้า
2. นายนาโอกิ ยามาด้า
3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนให้กรรมการทัง้ สามท่าน ดังนี ้
1. นายฮิโรชิ ยามาด้า
มติท่ีประชุม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
0
100
คะแนนเสียง
29,117,200
0
0
0
คิดเป็ นร้อยละ
100
0
2. นายนาโอกิ ยามาด้า
มติท่ีประชุม
เห็นด้วย
คะแนนเสียง
29,117,200
คิดเป็ นร้อยละ
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

0

100

0

0

บัตรเสีย
0
0

3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
มติท่ีประชุม
เห็นด้วย
คะแนนเสียง
29,117,200
คิดเป็ นร้อยละ
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

0

100

0

0

บัตรเสีย
0
0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติท่ีประชุม อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วย
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติท่ีประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย
29,117,200
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

100

0

0

0

บัตรเสีย
0
0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
มติท่ีประชุม อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565
ได้แก่ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายสาราญ แตงฉ่า
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายปิ ยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน
7544 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 2,180,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี ้
มติท่ีประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย
29,117,200
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

100

0

0

0

บัตรเสีย
0
0

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณา
อนุมตั ิเพิ่มข้อบังคับของบริษัท
มติท่ีประชุม อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ข้อ 21 เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดาเนินธุรกิจและเป็ นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ

ให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 การโอนหุน้ ข้อ 14 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่า
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติท่ีประชุม
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย
29,117,200
100

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

0

100

0

0

บัตรเสีย
0
0

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีเรื่องที่ตอ้ งอนุมตั ิในระเบียบวาระนี ้
ปิ ดการประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
เลขานุการบริษัท

