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1 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56

บริษัท อลูคอน จำ�กัด (มห�ชน)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น

ณ ห้องประชุม MR216 ชั้น 2  ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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2 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น
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3 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

1 เมษายน 2559

เรื่อง ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน�ามาในวันประชุม)
(2)  ส�าเนารายงานการประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ 55
(3)  รายงานประจ�าปี 2558
(4)  หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานและการจ่ายปันผล
(5)  รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(6)  รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
(7)  รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจ�าปี 2559
(8)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(9)  ค�าชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

(10)  ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
(11)  ค�านิยามกรรมการอิสระ
(12)  ข้อบังคับของบริษัทในวันที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(13)  แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่335 เมือ่วนัที ่19กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มมีติให้จัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR216 
ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 
(เอกสารแนบ 2) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่55 ได้จัดให้มขีึน้ในวนัที ่27 เมษายน 2558 โดยมสี�าเนารายงานการประชมุ 
ตามท่ีได้จัดส่งมาพร้อมนี ้ซึง่ทางบรษิทัได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่11 พฤษภาคม 2558 
และเผยแพร่ส�าเนารายงานการประชมุดงักล่าวทางเวบ็ไซด์ของบรษิทั (www.alucon.th.com) และบรษิทัยงัไม่ได้
รับข้อเสนอให้ท�าการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2.  พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปี 2558 และผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2558 ดงัปรากฎในรายงานประจ�าปีและงบการเงนิของบรษัิททีไ่ด้จดั
ส่งมาพร้อมนี้ ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการด�าเนิน
งาน” และ “งบการเงิน” พอสรุปได้ดังนี้
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4 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

รายการ มูลค่า

จ�าหน่ายในประเทศ  1,707 ล้านบาท

ส่งออกต่างประเทศ  4,063 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558

การลงมติ 
วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ

3.  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เอกสารแนบ 3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ผลสรุป
สาระส�าคัญได้ดังนี้ 

รายละเอียด จ�านวนเงิน

รวมสินทรัพย์  6,585 ล้านบาท

รวมหนี้สิน  2,082 ล้านบาท

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,503 ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้า  5,770 ล้านบาท

รายได้รวม  6,008 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ  775 ล้านบาท

ก�าไรต่อหุ้น  17.94 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็น
ธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตั ิและรบัรองงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558

การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน

 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 และการจ่ายปันผล (เอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
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5 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 432,000,000 บาท และมีทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 43,200,000 บาท 
เป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนร้อยละ 50 – 70 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปีโดย
พิจารณาประกอบงบการเงิน
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีก�าไรสุทธิจากงบการเงินจ�านวน 775,067,372 บาท คิดเป็น
ก�าไร 17.94 บาทต่อหุ้น และเม่ือพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทที่มีก�าไรสะสมส�าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล
และผลการด�าเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อส�ารองตาม
กฎหมายเนือ่งจากทุนส�ารองตามกฎหมายของบรษิทัมคีรบตามข้อบงัคับบรษิทัแล้วและคณะกรรมการพจิารณาแล้ว
เหน็ว่าบริษทัมกี�าไรเพยีงพอทีจ่ะจ่ายปันผลและสามารถขยายกจิการเพือ่การเตบิโตทางธรุกจิต่อไปได้ จงึเหน็สมควร
เสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมัุตจ่ิายปันผลตามมตทิีเ่สนอไว้ มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้คอื

4.1  บริษัทจะท�าการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น 
4.2  ในการจ่ายปันผล บริษัทจะท�าการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จ�านวน

ภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจ�านวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจ�านวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ 
ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจ�านวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 
431,999,860 บาท 

โดยก�าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 โดยก�าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผลตามมาตรา 
225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และ
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
ตามหลกัเกณฑ์ทีป่ระมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวกิ�าหนดเฉพาะส่วนทีบ่รษิทัจ่ายจากก�าไรท่ีบรษัิทได้เสีย
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วน
แปดสิบ การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ มีรายนามดังน้ี  
นายโทชิยูกิ โคอิเกะ, นางสาวสาลินี มาตานี, นายโยชิฮิโร มิตซูตะ และนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ 
(เอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดัและข้อบงัคับของบริษทัข้อ 14 ก�าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ�า
ปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้ กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาะในครั้งนี้ได้แก่ 

1. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
2. นางสาวสาลินี มาตานี
3. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ และ
4. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ 
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6 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

เพ่ือให้เป็นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 4 คน

ความเห็นคณะกรรมการ 
เนือ่งด้วยบรษิทัยงัไม่มคีณะกรรมการสรรหา จงึใช้หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบรษิทั
พจิารณา คณะกรรมการบรษิทั (โดยไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี) พจิารณาแล้วเหน็ว่า กรรมการทัง้สีท่่านปฏิบติั
หน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้ค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด 
จงึเหน็สมควรให้ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทัง้สีก่ลบัเข้าเป็นกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึง่

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ

ท่ีพึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้เสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกรรมการทีละต�าแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ
ทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละต�าแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งในกรรมการในต�าแหน่งนั้น

6.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี 2559 (เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 คณะกรรมการอาจจะได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจ�านวนที่ได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนมุัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีดังนี้

 - ประธานคณะกรรมการ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 600,000 บาท/คน/ปี
 - กรรมการ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 350,000 บาท/คน/ปี
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
 - กรรมการตรวจสอบ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 200,000 บาท/คน/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ 
การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เนือ่งจากปัจจบุนับรษิทั
ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยใช้ฐานข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ จากบรษิทัจดทะเบยีนใน
ปี 2558 ซึง่จดัท�าโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูล
อ้างองิในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่อตุสาหกรรมทีใ่กล้เคยีงกนั โดยค�านงึถงึความเหมาะสม
เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรือ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

 - ประธานคณะกรรมการ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 600,000 บาท/คน/ปี
 - กรรมการ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 350,000 บาท/คน/ปี
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
 - กรรมการตรวจสอบ ก�าหนดค่าตอบแทนที่ 200,000 บาท/คน/ปี
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7 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

7.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2559 (เอกสารแนบ 7)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ในรอบบัญชีปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด โดยมีค่าตอบแทนส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 1,090,000 บาท 
ส�าหรบั ค่าบรกิารอ่ืนในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา บรษัิทไม่มกีารรบับรกิารอืน่จากส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสัีงกดั
ส�าหรับงวดบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั เนื่องจากได้ปฏิบตัิหนา้ทีเ่ป็นอยา่งดีตลอดมา และเห็นควรให้คา่ตอบแทนการสอบบญัชี
เป็นจ�านวน 1,110,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่ง
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ�าปี 2559 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีทัง้ปีจ�านวนเงนิ 
1,110,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

 รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

 นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ 8509 และ/หรือ
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจ�านวน 2 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557)

 นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล 6105 และ/หรือ
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจ�านวน 1 ปี ปีพ.ศ. 2556)

 นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์  4195 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ�านาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวน 1,110,000 บาทต่อปีทั้งนี้ 
ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานี ้ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทั / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ / หรอื
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ

การลงมติ 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

8. พิจารณาอนุมัติขยายสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลที่มิใช่คนไทยจากเดิมที่สัดส่วนร้อยละ 85 เป็นร้อยละร้อย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 ได้อนุมัติขยายสัดส่วนการถือหุ้นของ
บรษิทั ไทย ทรสัต์ ฟันด์ จ�ากดั จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 25 ท�าให้สดัส่วนรวมของผูถ้อืหุ้นทีม่ใิช่คนไทยเป็นร้อยละ 
75 และต่อมาที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ได้อนุมัติขยายสัดส่วนส่วน
การถือหุ้นของบริษัท ไทย ทรัสต์ ฟันด์ จ�ากัด จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 35 ท�าให้สัดส่วนรวมของผู้ถือหุ้นที่มิใช่
คนไทยเป็นร้อยละ 85 
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8 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการถือหุ้นโดยสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มิใช่คนไทยนั้นควรขยายจากเดิมที่ก�าหนดสัดส่วน
ไว้ร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 100 เพื่อให้หุ้นท่ีออกโดยบริษัทเกิดความคล่องตัวในการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ 
ปัจจุบันยังคงจ�ากัดสัดส่วนการถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นคนไทยอีกร้อยละ 15 ซึ่งหากขยายสัดส่วนการถือครองหุ้นโดย
ผู้ถือหุ้นท่ีมิใช่คนไทยนี้จะส่งเสริมการซื้อขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นที่มิใช่คนไทยทั้งบุคคลธรรมดาและ
สถาบนันกัลงทนุ อย่างไรกต็ามการขยายสัดส่วนการถอืครองหุน้โดยผูถ้อืหุน้ทีมิ่ใช่คนไทยนี ้ไม่มส่ีงผลกระทบใดการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกรรมการจะน�าเสนอเรื่องดังกล่าวให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ตามกฎหมาย การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระท�าได้โดยผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด 
อนึ่ง บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ ฯ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่25 มนีาคม 
2559
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่
ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องน�ามา
แสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ บริษัทจะด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เพือ่ให้การลงทะเบยีนเข้าประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอให้ท่านผูถ้อืหุ้น และ/หรอื
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน�าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้า
ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม
นอกจากนีเ้พือ่เป็นการรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นในกรณทีีผู่ถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมี
ความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการของบรษิทัลงมตแิทน ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการของ
บริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมน้ีและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
พร้อมเอกสารประกอบมายังส�านักงานเลขานุการบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม 
(สุขุมวิท 72) ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ก่อนวันที่ 12 เมษายน 
2559
และเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มเีอกสารเป็นจ�านวนมากทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิหรอืกองทนุรวม 
หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความ
กรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจล่วงหน้า โดยส่งมายังส�านัก
เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 12 เมษายน 2559 ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่านบริหาร
ในการเตรยีมชีแ้จงในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถส่งค�าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัก่อนวนัประชุม ทีส่�านกั
เลขานุการบริษัททาง e-mail: Pitipong@alucon.th.com หรือโทรสาร 02-3983455

 โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท

 
 (นายสมชาย อังสนันท์)
 ประธานคณะกรรมการ



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 9 ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PBALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 8ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

9 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

1st April 2016

Subject: Notice of Annual General Meeting of Shareholders No. 56

To:   Shareholders of ALUCON Public Company Limited

Enclosure: 
(1) Barcode Registration Form (required to bring on the Meeting day)
(2) A copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 55
(3) Annual Report 2015
(4) Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment
(5) Information on proposed directors to be appointed as the directors
(6) Information of directors’ and audit committee’s remuneration
(7) Information of auditor and their remuneration for year 2016
(8) Proxy form (Type B)
(9) Guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend 

and vote in the Annual General Meeting of Shareholders
(10) Details of Directors (proxy for shareholders)
(11) Definition of Independent Director
(12) Company’s Articles of Association concerning the shareholders’ meeting
(13) Map of meeting place 

Pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors’ Meeting of the Company No. 335 on 
19th February 2016, please be advised that Annual General Meeting of Shareholders No. 56 shall be held at 
Meeting Room – MR216, 2nd Floor of Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) located at No. 88 
Bangna-Trad Road, Km. 1, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand on Thursday 21st April 2016 at 10.00 
a.m. to conduct the following agenda.

1.  To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 
55 held on Monday 27th April 2015 (Attachment 2)

Facts and Reasons:
The Annual General Meeting of Shareholder No. 55 (“Meeting”) held on 27th April 2015 as its 
copy of Minutes of the Meeting is attached herewith. The Company has submitted the Minutes 
of the Meeting to the Stock Exchange of Thailand since 11th May 2015 and posted them on the 
Company’s website (www.alucon.th.com). However, the Company has not received any request 
to amend the said minutes. 

Board of Directors’ opinion: 
Board of Directors was of the opinion that the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 
No. 55 has been stated correctly and completely and should be proposed to the shareholders’ 
meeting for consideration and approval.

2.  To acknowledge the Company’s Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2015

Facts and Reasons: 
The operation results of the Company for the year 2015 were reported in the Annual Report and 
the Financial Statement distributed together with this Invitation, in the subject of “Nature of 
Business”, “Analysis of Financial Status and Operation Results” and “Financial Statement”, which 
could be summarized as follows: 
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Item Amount 

Local 1,707 MB

Export 4,063 MB

Board of Directors’ opinion:
Board of Directors was of the opinion that the Annual Report and Operation Result should be 
proposed to the shareholders’ meeting for acknowledgement on the Company’s 2015 
performances and financial status for year ended 31st December 2015.

Resolution: 
This agenda is not required to be voted as it is a kind of agenda for acknowledgement.

3.  To consider and approve the Company’s Financial Statements: Statement of Financial 
Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 31st December 2015  
(Attachment 3)

Facts and Reasons:
The statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year 
ended 31st December 2015, which were audited by the auditors are appeared in the audit report 
of certified public accountant and financial statement enclosed herewith. It could be summarized 
as follows: 

Details Amount 

Total Assets  6,585 MB

Total Liabilities  2,082 MB

Total Equity  4,503 MB

Revenue from sale of goods  5,770 MB

Total Revenue  6,008 MB

Net Profit  775 MB

Earning per share  17.94 B

Board of Directors’ opinion:
Board of Directors was of the opinion that the Company has a satisfactory level of control and 
that the Company’s financial report are reasonably accurate and fairly reflect the Company’s 
financial position as at 31st December 2015. It was resolved to propose to the shareholders’ 
meeting to approve the financial statements for year ended 31st December 2015.

Resolution: 
This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of 
votes of shareholders who attend the meeting and cast their votes.
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4.  To consider and approve the allocation of profits derived from operation results for the 
year 2015 and dividend payment (Attachment 4)

Facts and Reasons: 
According to the Articles of Association, Article 36, the Company must appropriate its annual net 
profit for legal reserve not less than 5% of the annual net profit after deduction of brought 
forward deficit (if any) until this reserve shall be not less than 10% of the Company’s registered 
capital or more.
At the end of year 2015, the Company has registered capital for amount of Baht 432,000,000 and 
legal reserve for amount of Baht 43,200,000 or equal to 10% of the Company’s registered capital, 
fully appropriated according to the Articles of Association of the Company. The Company has a 
policy to pay dividend to the shareholders at approximate 50-70% of net profit from the separate 
financial statements form operation after deduction of income tax and legal reserve in each year 
and from financial statement in additional consideration.
From the operation result of the year 2015, the Company earned a net profit according to financial 
statements amounting to Baht 775,067,372 with Baht 17.94 of earning per share. After considering 
the Company’s financial position which have inappropriate retained earning and the operating 
result, the shareholders should consider the payment of dividend for the year 2015.

Board of Directors’ opinion: 
Board of Directors was of the opinion that the Company has enough profit to pay the dividend 
and the proposed dividend is appropriate for its remaining strong capital funds to accommodate 
continuous growth and business expansion. It was resolved to propose to the shareholders’ 
meeting to approve the dividend payment as follows:

4.1  The Company will pay dividend in cash at the rate of Baht 10 per share. 
4.2  In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required 

by law at the rate of 10 % of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company 
shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 1 with the balance of dividend 
paid in cash being Baht 9 per share. And the total amount of dividend payment will be 
equivalent to Baht 431,999,860.

Furthermore, the Board of Directors resolved to propose the shareholders’ meeting to consider 
the Record Date for the right of shareholders to receive the dividend, which is scheduled to be 
3rd May 2016. The Company’s Share Register Book will be closed for collecting shareholders’ 
names under the Section 225 of the Securities and Exchange Act on 4th May 2016 and the dividend 
payment shall be made on 16th May 2016. 
Moreover, shareholders who are natural person can credit personal income tax of dividend 
received from the Company according to the Revenue Code, Section 47 Bis. Only for the dividend 
payment distributed from the profit which the Company paid 20% for corporate income tax. 
Therefore, the income tax credit for this dividend is equal to the number of dividend multiplied 
by 20/80.

Resolution: 
This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of 
votes of shareholder who attend the meeting and cast their votes.
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5.  To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by 
rotation namely Mr. Toshiyuki Koike, Ms. Salinee Mahtani, Mr. Yoshihiro Mitsuta and Ms. 
Vrinporn Uer-anant (Attachment 5)

Facts and Reasons: 
According to the Public Company Act B.E. 2535 and the Company’s Articles of Association, Article 
14, stipulated that one-third of directors shall retire by rotation at each Annual General Meeting 
of Shareholders or, if their number is not a multiple of three, the number nearest to one-third 
shall retire from office. Directors retiring by rotation are eligible for re-election. 
The directors who will retire by rotation are: 

1. Mr. Toshiyuki Koike; 
2. Ms. Salinee Mahtani;
3. Mr. Yoshihiro Mitsuta; and
4. Ms. Vrinporn Uer-anant

In compliance with laws and the Company’s Articles of Association, the Meeting of Shareholders 
should consider and elect directors to replace 4 directors who retire by rotation. 

Board of Directors’ opinion: 
Whereas, there is no Nomination Committee at this moment, so the criteria and process on 
nominating the 4 new directors, will be done by the Board of Directors’ resolution Board of 
Directors (exclusive of interested directors) was of the opinion and approve all four directors have 
performed their duties with dedication and prudence and have given beneficial suggestion and 
made comments that were useful to the Company and the shareholders. It was resolved to 
propose the shareholders’ meeting to approve the re-election of all four directors to hold their 
positions for another term.

Resolution:
This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote with the following 
rules and procedures: 

(1) Each shareholder shall have a number of votes equal to one share per one vote.
(2) Each shareholder must exercise all the votes he/she has under (1) to appoint an individual 

or several persons to be director(s) but shall not spilt his/her votes among any person 
or group of persons.  

(3) The persons receiving the highest number of votes in descending order shall be appointed 
as directors depending on the requirement of directors set at such time. In the event 
that a number of persons receive an equal number of votes for the last directorship 
rendering the number of directors more than which is required, the chairman of the 
meeting shall have a casting vote. 

For this election, it shall consider and appoint an individual to be director in each position by 
exercising all votes of each shareholder but not splitting votes. The person receiving the highest 
number of votes of each position will be appointed as a director of that position. 

6.  To consider and approve the remunerations for the directors and audit committee in 2016 
(Attachment 6)

Facts and Reasons:
According to the Company’s Articles of Association, Articles 27, stipulated that a Director is entitled 
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to obtain remunerations and bonus in according to the resolutions passed by the Meeting of 
Shareholders.
The remuneration for directors approved from the meeting of shareholders in year 2015 was as 
follows: 

 - Chairman of Board of Directors Baht 600,000 per person per annum
 - Director Baht 350,000 per person per annum
 - Chairman of Audit Committee Baht 250,000 per person per annum
 - Audit Committee Baht 200,000 per person per annum

Board of Directors’ opinion: 
The process to consider the remuneration of directors did not run by the Remuneration Committee, 
due to no Remuneration Committee at present. However, the remuneration of directors was 
carefully considered by the Board of Directors’ Meeting concurred with the data base of 
remuneration for directors for the listed companies in the year 2015, which was prepared by Thai 
Institute of Director in connection with SET to be used as reference by listed companies in paying 
remuneration to their directors and audit committees, in the section regarding director remuneration 
for each business sector, and including the consideration on their experience, role and scope of 
duties and responsibilities, as well as, expected benefits from each directors are at the rate of 
appropriate and par with comparable companies in the manufacturing industry. Therefore, it was 
resolved to propose to the shareholders’ meeting to approve the Company’s Directors and 
Audit Committee for 2016 as detailed below:

 - Chairman of Board of Directors Baht 600,000 per person per annum
 - Director Baht 350,000 per person per annum
 - Chairman of Audit Committee Baht 250,000 per person per annum
 - Audit Committee Baht 200,000 per person per annum

Resolution: 
This matter shall be passed the affirmative resolution of not less than two-thirds of the total 
number of votes of shareholder who attend the meeting and cast their votes.

7.  To consider and approve the appointment of the auditor for year ending 31st December 
2016 and to fix his/her remunerations (Attachment 7)

Facts and Reasons: 
In the fiscal year 2015, the Company’s auditor was Mr. Banthit Tangpakorn, CPA No. 8509 of KPMG 
Phoomchai Audit Ltd. The remuneration was Baht 1,090,000 for annually auditing the financial 
statement. 
In 2015, the Company has not received other services from auditor’s firm.
For the fiscal year 2016, the Audit Committee and the management team has considered the 
matter about the performance, independence of auditor, the remuneration and other factors, 
then they had an opinion to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company’s Auditor, 
due to their good working record. Besides, it was agreed on the remuneration for year 2016 at 
Baht 1,110,000. 
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Board of Directors’ opinion: 
The Audit Commitee considered and agreeed to propose the Auditor to the Board of Directors 
and Board of Directors concurred with the recommendation proposed by the Audit Committees. 
It was resolved to propose to the shareholders’ meeting to approve the appointment of KPMG 
Phoomchai Audit Limited to be the Company’s Auditor and their remuneration for fiscal year 
2016, the Board of Directors will propose all relevant details and amounts of Baht 1,110,000 to 
this Meeting for its consideration and approval, respectively. The Auditor team consists as follows: 

 Mr. Banthit Tangpakorn License No. 8509 and/or
[Have been the auditors who sign on the Company’s financial statement for year 2014]

 Ms. Orawan Chunhakitpaisan  License No. 6105 and/or 
[Have been the auditors who sign on the Company’s financial statement for year 2013.]

 Mr. Ekkasit Chuthamsatid License No.4195.
[Never been the auditors who sign on the Company’s financial statement]
by stipulating that any of the auditors has authority to audit and express opinion on the company’s 
financial statements. 
Besides, it was agreed to propose the Meeting of Shareholders to consider and approve the 
remuneration in services for auditing in year 2016, at Baht 1,110,000 for annually auditing the 
Company’s financial statement.
There is no relation or conflicts of interest among the proposed auditor, the Company, the 
executives, the major shareholders or other related to those parties; therefore they are individual 
to audit and express an opinion on the financial statement as detailed the information of auditor 
as attached.

Resolution: 
This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of 
votes of shareholder who attend the meeting and cast their votes.

8. To consider and approve on shifting the limitation of foreign shareholding ratio from 85% 
to 100%

Facts and Reasons: 
It was referred to the Annual General Meeting of Shareholder No. 44 on 21st April 2004 approving 
the increasing percentage of shareholding by Thai Trust Fund from 15% to 25% totaling of 75% 
of foreign shareholding and the Annual General Meeting of Shareholder No. 49 on 27th April 2009 
approving the increasing percentage of shareholding by Thai Trust Fund from 25% to 35% totaling 
at 85% of foreign shareholding. 

Board of Directors’ opinion: 
Board of Directors was of the opinion that the foreign shareholding should be shifted to 100% 
foreign shareholding as it is now 85% opened for the foreign shareholding. Shifting of the limitation 
of foreign shareholding up to 100% would flexible to the stock trade in the SET that would allow 
the room of 15% to the outside market by foreign shareholders and foreign investment institution. 
In addition, the foreign shareholding ratio is not effective to the operation as it is not subject to 
the limitation under Thai law. Thus, this will propose to the shareholders’ meeting for approval.
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9.  To consider other businesses. (If any)

According to the law, a request to the shareholders’ meeting to consider other matter in addition to 
those specified in the invitation notice can be done if the affirmative resolution of vote is not less than one-
third of total number of shares sold. 

In addition, the Company has scheduled the Record Date on 24th March, 2016 to determine the 
shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2016. The Shareholders’ 
name shall be collected according to the Section 225 of the Securities and Exchange Act by closing the share 
registration book on 25th March, 2016.

The shareholders of Alucon Public Company Limited are cordially invited to attend the meeting at 
the date, time and place mentioned above. Shareholders are requested to bring document for attending the 
Meeting as details appeared in guidelines for proxy appointment, registration and identification documents 
required to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders. The Company will conduct the 
meeting in accordance with the Company’s Articles of Association enclosed herewith. 

In order to speed up and facilitate the registration process, the shareholders and/or the proxies are 
requested to bring registration form having the barcode, together with identification documents for meeting 
attendance, and present them to registration staff on the Meeting date. 

For shareholders’ right and benefit, in case the shareholders are unable to attend the Meeting but 
wish to appoint the Company’s Director to vote on your behalf, please select the Company’s director whose 
names and detail appeared in the detail of directors (proxy for shareholders) enclosed herewith. The completed 
and executed proxy should be submitted together with the required documents to the Company Secretary 
Office, Alucon Public Company Limited at No. 500 Moo 1 Soi Sirikham (Sukhumvit 72), Sukhumvit Road, Samrong 
Nua Sub-district, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn Province 10270 before 12th April 2016.

For arrangement a convenient time for the proxy who are the Financial Institute or Mutual Fund or 
Custodian and have a lot of the completed and executed proxy forms, the sending of such document to our 
Company Secretary Office in advance before 12th April 2016 for checking would be highly appreciated.

To obtain high benefit from the Meeting, and to be valuable data for directors and the Company’s 
management to prepare the answers, the shareholders may forward questions in advance to the Company 
Secretary via e-mail: Pitipong@alucon.th.com or fax 02-3983455.

 By order of the Board of Directors

 
 Mr. Somchai Aungsanant
 Chairman of Board of Directors
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เอกสารแนบ 2

บริษัท อลูคอน จำ�กัด (มห�ชน)
ALUCON Public Company Limited

Office : 500 Moo 1, Soi Sirikam
  Sukhumvit Road, Samrong Nua
  Muang Samutprakarn,  
  Samutprakarn Province 10270
Telephone : +66 2 398 0147
Telefax : +66 2 398 3455
Homepage : www.alucon.th.com
E-mail : alucon@alucon.th.com
Mail : G.P.O. BOX 825
  Bangkok 10501, THAILAND

500 ซอยศิริราม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
ส�าโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท ์: +66 2 398 0147
โทรสาร : +66 2 398 3455
ตู้ ป.ณ.ก.825
กรุงเทพมหานคร 10501

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 55
ของ

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประะชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที ่55 จดัขึน้เม่ือวนัจนัทร์ที ่27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 

211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย อังสนันท์ กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจ ิ กรรมการ – กรรมการผู้จัดการ

3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร กรรมการ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน

5. นางสาวสาลินี มาตานี กรรมการ – ผู้จัดการทั่วไป

6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)

7. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต ์ กรรมการอิสระ – กรรมการตรวจสอบ

9. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการอิสระ – กรรมการตรวจสอบ

10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต ์ กรรมการ
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17 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย

2. นางสาวจิตรา ชัยส�าอางค ์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชีและการเงิน

3. นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ ผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน

4. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและได้แนะน�าคณะกรรมการต่อท่ีประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่

ประชุมทราบถึงจ�านวนผู้ถือหุ้นและจ�านวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

• จ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจ�านวน 28 คนรวมจ�านวนหุ้น 24,631,675 หุ้น

• จ�านวนผู้รับมอบฉันทะจ�านวน 20 คนรวมจ�านวนหุ้น 4,576,400 หุ้น

• รวมจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 48 คนรวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 29,208,075 หุ้น เท่ากับร้อยละ 67.61 ของจ�านวนหุ้นของ

บรษิทัทีอ่อกและเสนอขายท้ังหมด คอื 43,199,986 หุน้ ดงันัน้จงึครบเป็นองค์ประชมุ ตามบทบญัญตัแิห่งข้อบงัคบัของ

บริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนน

เสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

• ที่ประชุมจะท�าการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนทีละวาระ ตามระเบียบวาระซ่ึงได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 

8 วาระ

• ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและ

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน 

• ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ท�าเคร่ืองหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะ

ลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น

• ส�าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่การประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนได้ นบัตัง้แต่วาระทีท่่านได้เริม่เข้าร่วมประชมุแล้วเท่านัน้ ไม่สามารถออกเสยีงลงคะแนน

ในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว 

• การนบัคะแนนเสียงในทีป่ระชุม จะท�าการนบัตามระเบยีบวาระการประชุมทลีะวาระ แต่ละวาระนัน้จะปรากฏในใบลง
คะแนนเสยีงซึง่เรยีงจากวาระทีห่นึง่ไปถงึวาระทีแ่ปด เมือ่ท่านผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้า
หน้าทีข่องบรษิทัจะท�าการเกบ็รวบรวมเพือ่น�าไปประมวลผลกบัใบลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะในแบบมอบ
ฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 
และที่งดออกเสียงจะถูกน�ามาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ 

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจักต้องงดออกเสียง

• มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก (Majority Vote) ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนน

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
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18 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ท�าการเรียนเชิญนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อท�าหน้าที่เป็นกรรมการ

ตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจ�านวน 2 ท่านคือ นางยุพา นาคสิเนหผล และนางสาวสุชาทิพย์ อัมพรดนัย ร่วม

เป็นกรรมการและสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าวว่าระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะท�าให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือ

หุน้ครัง้ท่ี 55 เป็นไปด้วยความรวดเรว็ โปร่งใส และถกูต้องตามข้อบงัคบัของบรษิทัและข้อก�าหนดหรอืค�าแนะน�าของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามล�าดับ ดังนี้ 

วาระที่ 1 
พิจาณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมท�าการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันศุกร์ที่ 

18 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งส�าเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มี

การน�าส่งให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 และได้มกีารแสดงไว้บนเว๊ปไซด์ซึง่ผ่านมาไม่มีผูถ้อืหุ้นใด

โต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว 

ประธานได้สอบถามผูถ้อืหุ้นว่ามข้ีอแก้ไขใดในรายงานการประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่54 หรอืไม่ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้

ท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 

ดังน้ัน ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 

หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้ 

มติ: โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ท�าการพจิารณาอนมัุตแิละรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�า

ปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จ�านวน 29,316,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,316,775 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จ�านวน 5 ท่าน ถือหุ้นจ�านวน 108,700 หุ้น
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19 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 
พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปี 2557 และผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงาน

ของบรษิทัประจ�าปี 2557 ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี ซึง่ได้ส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน พร้อมกับหนงัสอืเชญิประชุม

ในครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะก ิทาเคะอุจ ิได้รายงานต่อทีป่ระชมุเกีย่วกับผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ซึง่มรีายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ในหนังสือรายงานประจ�าปี 2557 หน้าที่ 6 

นางสาวณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ ตัวแทนสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รับชั่นของอลูคอน และการ

เข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ทางสมาคมกรรมการไทยจัดขึ้นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งทางนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ 

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงให้ทราบว่าขณะน้ีอลูคอนมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ันซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปีที่

แล้ว และก�าลังศึกษาถึงการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับทางสถาบันกรรมการไทยในอนาคต

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แต่

อย่างใด 

วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณเอื้อมพร ภมรบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

อนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ�าปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับ

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผูถ้อืหุ้นพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

คุณเอื้อมพร ภมรบุตรได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้ 

รายการ  2557  2556 เปลี่ยนแปลง

รายได้ 5,820.02 ล้านบาท 5,199.64 ล้านบาท +11.90%

รายจ่าย 4,904.19 ล้านบาท 4,366.45 ล้านบาท +12.32%

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 915.83 ล้านบาท 833.19 ล้านบาท +9.92%

ต้นทุนทางการเงิน 26.27 ล้านบาท 28.51 ล้านบาท -7.86%

ก�าไรสุทธิ 750.73 ล้านบาท 679.24 ล้านบาท 10.52%

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 17.38 บาท 15.72 บาท 10.56%

สินทรัพย์รวม 6,849.20 ล้านบาท 6,107.81 ล้านบาท 12.14%

หนี้สินรวม 2,680.98 ล้านบาท 2,344.71 ล้านบาท 14.34%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,168.22 ล้านบาท 3,763.10 ล้านบาท 10.77%
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20 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

นางเอือ้มพร ภมรบตุร ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมให้ทราบว่าคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการควบคมุเป็นทีน่่าพอใจประกอบกบั 

มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลและได้ชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลดังนี้ 

นางสาวณฐัชา จฑุาศริวิงศ์ ตวัแทนจากสมาคมผูล้งทนุไทย ได้สอบถามถงึ (1) เหตผุลการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี

เกี่ยวกับอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร ซึ่งท�าให้ค่าเสื่อมลดลงและมีก�าไรเพิ่มขึ้นจ�านวน 72 ล้านบาท และ (2) จะมีการ

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของบริษัทในอนาคตอีกหรือไม่ 

คุณเอื้อมพร ภมรบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการได้ตอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า อลูคอนได้น�าเอานโยบายมาตรฐานการ

บญัชีใหม่ตามทีไ่ด้มีการประกาศใช้ ซึง่การดงักล่าวท�าให้บริษัทต้องปรบัเปลีย่นอายกุารใช้ประโยชน์ของทีด่นิและอาคารให้สอดคล้อง

กับสภาพที่แท้จริง ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดินจาก 3-20 ปี เป็น 5-23 ปี และปรับเปลี่ยนอายุการใช้ประโยชน์

ของอาคารจาก 20-30 ปี เป็น 30-40 ปี และปัจจุบันนี้อลูคอนได้น�าเอามาตรฐานการบัญชีที่ได้มีการประกาศใช้มาใช้ในการบันทึก

บัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายมาตรฐานการบัญชีเพิ่มเติมอีกในอนาคตอันใกล้นี้ 

คุณพลวิทย์ กอนุประพันธ์ ได้สอบถามค�าถามดังนี้ 

Q: ประมาณการขายส่วนแบ่งตลาดระหว่างเหรียญอลูมิเนียมกับกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมเป็นอย่างไรบ้าง

A: ส�าหรบัตลาดของเหรียญอลมิูเนยีมคงไม่เปลีย่นแปลง หรอือาจลดลงเพยีงเลก็น้อย เนือ่งจากตลาดของเหรยีญอลมูเินยีม

ในปีที่แล้วมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างมาก (+29% ในด้านตัวเงิน และ +19% ในด้านปริมาณ) ส่วนของกระป๋องและหลอด 

อลูมิเนียมนั้นคงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยตามความต้องการของตลาด 

Q: อยากสอบถามว่าทางอลคูอนมกีารก่อสร้างอาคารผลติเหรยีญอลมิูเนยีมใหม่ อาคาร SPS4 นัน้เพือ่รองรบัการผลติ

เหรียญอลูมิเนียม หมายความว่าอลูคอนจะเน้นการผลิตเหรียญอลูมิเนียมใช่หรือไม่ และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

A: ในปีที่ผ่านมานั้น ทางด้านการขายเหรียญอลูมิเนียมนั้นมีการเติบโตอย่างมาก เรามีลูกค้ารายใหม่ แต่ว่าไม่สามารถรับ

เพิ่มได้ เนื่องจากไม่มีก�าลังการผลิตที่เพียงพอ เราจึงสร้างอาคาร SPS4 เพื่อรองรับสายการผลิตปั๊มเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอีก 1 

สายการผลิตเพื่อให้มีก�าลังการผลิตมากขึ้นและรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการผลิตกระป๋องและหลอด 

อลูมิเนียมของอลูคอนเองด้วย ตามนโยบายของอลูคอนท่ีจะต้องมีก�าลังการผลิตที่พอรองรับความต้องการของลูกค้า และเราได้

วางแผนเพิม่ก�าลงัการผลติจากเดมิปีทีแ่ล้วเรามกี�าลงัการผลติ 3,300 ตนัต่อเดอืน และขณะนีเ้รามกี�าลงัการผลติ 3,800 ตนัต่อเดือน

และเราก�าลังจะเพิ่มก�าลังการผลิตให้เป็น 4,000 ตันต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ 

Q: อยากสอบถามเพือ่เป็นความรูเ้พิม่เตมิว่าการผลติเหรียญอลูมเินยีม กระป๋องอลมูเินยีมและ หลอดอลมูเินยีม แบบ

ไหนที่ท�าให้มีเศษซากเยอะกว่ากัน 

A: การผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมท�าให้มีเศษซาก (scraps) มากกว่าการผลิตเหรียญอลูมิเนียม

Q: จากที่ทางกรรมการผู้จัดการได้รายงานว่าปีนี้จะลดการลงทุนลงกึ่งหนึ่ง อยากสอบถามว่าจะลดเงินลงทุนลงเป็น

จ�านวนเท่าใด 

A: ในส่วนของเงินสดนั้น เงินลงทุนน่าจะอยู่ที่ราว 350 ล้านบาทหรืออาจต�่ากว่านั้น

Q: อยากสอบถามถึงเรื่องแผนการย้ายสายการผลิตจากโรงงานส�าโรงไปโรงงานศรีราชา

A: อลูคอนมีแผนการย้ายสายการผลิตจากโรงงานส�าโรงไปโรงงานศรีราชาจ�านวนหนึ่งสายการผลิตในปีนี้
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21 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

หลังจากผู้ถือหุ้นได้สอบถามจนพอใจแล้วและไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ

รับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หลังจากได้

พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ทีป่ระชมุท�าการพจิารณาอนมุตัแิละรบัรองงบการเงนิของบรษิทั ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานฯได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย จ�านวน 29,317,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จ�านวน 2 ท่าน ถือหุ้นจ�านวน 1,100 หุ้น

วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 และการจ่ายปันผล

ส�าหรับวาระการพิจารณานี ้ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ิกรรมการผู้จดัการ เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อท่ีประชุม

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทมีก�าไรสุทธิเป็นเงินจ�านวนรวมทั้งสิ้น 750,728,120 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่า เนื่องจาก

บริษัทได้ท�าการจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีก�าไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมท�าการพิจารณาอนุมัติ 

วนัก�าหนดสิทธขิองผูถ้อืหุน้ในการรับเงนิปันผลคอืวนัที ่7 พฤษภาคม 2558 โดยก�าหนดปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่รวบรวมรายช่ือ 

ผู้ถอืหุน้ ตามบทบญัญตัมิาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ฯ ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2558 และก�าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะท�าการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะท�าการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จ�านวนภาษีที่จะถูก

หักไว้คิดเป็นจ�านวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจ�านวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และ

รวมเป็นจ�านวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท 

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
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22 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

นอกจากนัน้ นายทะคะอะก ิทาเคะอจุ ิได้แจงรายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงัระหว่างปี 2552 – 2557 ของบรษัิท 

มีดังนี้

ปี ก�าไรสุทธิ (พันบาท) เงินปันผล (บาท) ร้อยละของ ก�าไรสุทธิ

2557 750,728 10.00 57.54

2556 679,244 8.00 50.88

2555 600,351 7.00 50.72

2554 454,218 6.00 57.09

2553 543,585 6.50 51.67

2552 570,242 10.56 53.33

หลงัจากได้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2557 และการจ่ายปันผลให้ทีป่ระชมุ

รับทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว 

มติ:  ที่ประชุมได้ท�าการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรจากการด�าเนินงานมากเพียงพอที่จะ

จ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนส�ารองตามกฎหมายครบตามจ�านวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

ก�าหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 10.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็น

จ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 431,999,860 ล้านบาท ซึง่สอดคล้องกบันโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด

ตามที่ได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทีป่ระชมุได้อนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้ เฉพาะผูม้สีทิธิได้รบัปันผลตามทีข้่อบงัคับของบรษิทัก�าหนดไว้ โดย

เป็นผูท้ีม่รีายชือ่ ณ วนัก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธริบัปันผลในวนัที ่7 พฤษภาคม 2558 โดยให้มกีารรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุ้นตาม

มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 

พฤษภาคม 2558 และก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย จ�านวน 29,316,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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23 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี้ 

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์, นายศุภชัย หล่อวณิชย์, นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ และนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ 

ประธานฯ ได้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งก�าหนดว่า 

“ในทกุๆปี กรรมการของบรษิทัจะต้องพ้นจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนอย่างน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทีต้่องพ้นจากต�าแหน่ง โดย

กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงก�าหนดต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ มีจ�านวน 4 ท่านดังนี้

1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ 

2. นายศุภชัย หล่อวณิชย์

3. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์

4. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

ทั้งนี้ นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์, นายศุภชัย หล่อวณิชย์, นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ และนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ เป็นผู้มีส่วน

ได้เสีย จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งในส่วนของแต่ละท่านได้ 

ในการพจิารณาวาระนี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ได้ให้ความเหน็โดยไม่รวมถงึกรรมการซ่ึงเป็นผูค้รบก�าหนดออกตาม

วาระว่า กรรมการทั้งสี่ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนนิกจิการของบรษิทั และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึขอเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ท�าการพจิารณา

อนุมัติ การเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) 

ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว, 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมท�าการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ท�าการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน 

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

เห็นด้วย จ�านวน 29,307,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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24 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

นายศุภชัย หล่อวณิชย์

เห็นด้วย จ�านวน 29,258,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 59,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์

เห็นด้วย จ�านวน 29,303,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

เห็นด้วย จ�านวน 29,227,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.69

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 90,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 6 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี 2558

ส�าหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่

ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผูถื้อหุน้ว่าจากการพจิาณาก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัส�าหรบัปี 2558 

นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ท�าการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2555 ซึ่ง

จดัท�าโดยสถาบนักรรมการไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมลูอ้างองิในการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน
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25 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และค�านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น 

จึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเป็นจ�านวนที่เหมาะสมแล้ว 

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบในปี 

2558 นั้น ได้ก�าหนดให้ค่าตอบแทนดังนี้ 

• ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ 600,000,000 บาท/ปี

• ค่าตอบแทนกรรมการ 350,000 บาท/คน/ปี

• ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/ปี

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/คน/ปี

ภายหลังจากท่ีได้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ค�าเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้

ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีเสนอดังกล่าวนี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้น

ได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ท�าการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ

บริษัทและกรรมการตรวจสอบตามที่ได้เสนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จ�านวน 29,317,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2558

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ขอให้นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่

ประชุม โดยประธานฯ ขอให้ที่ประชุมท�าการพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 ส�าหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายกฤษณ์ อินเทวฒัน์ เสนอต่อทีป่ระชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทั จงึขอให้ทีป่ระชมุพจิารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง

คณะกรรมการของบริษัท ได้ท�าการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ

2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ใบอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ

3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์  ใบอนุญาตเลขที่ 4195
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26 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมิูไชย สอบบญัช ีจ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผูท้�าการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ท�าการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2558 เป็นเงิน 1,090,000 บาท 

ภายหลงัจากทีไ่ด้แจงรายละเอยีดให้ทีป่ระชมุทราบแล้ว ไม่มผีูถ้อืหุ้นสอบถามหรอืเสนอแนะเพ่ิมเตมิ ประธานฯจงึขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีส�าหรับปี 2558

มติ: ที่ประชุมได้ท�าการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ 

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์  ใบอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ

2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ใบอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ

3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์  ใบอนุญาตเลขที่ 4195

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผูท้�าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ต่อ และลงนามในงบการเงนิของบรษิทั โดยทีป่ระชมุได้อนมัุติ

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวนเงิน 1,090,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จ�านวน 29,317,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จ�านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ทั้งนี้ จากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ�านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,317,875 คะแนน หรือเท่ากับ

ร้อยละ 100 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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27 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 
พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้เสนอ

ข้อเสนอแนะและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

นางสาวกัญญา กิจขันธ์ ลูกจ้างของอลูคอน ได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 

• ค�าขอของเอกสารควบคุมไม่เหมือนกับเอกสารที่ควรจะเป็น

• การตรวจสอบคณุภาพภายในทีเ่กีย่วข้องไม่สามารถปรับปรงุระบบการจดัการคณุภาพได้ เพราะ QMR และผูต้รวจสอบ

มุ่งที่จะแก้ไขในส่วนที่ไม่เหมือนกับมาตรฐาน

• แนวทางแก้ไขและป้องกันในคุณภาพควรได้รับการสนใจอย่างยิ่ง

• ค�าถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นควรบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้นคุณอัศวิน ลิขิตทรัพย์ได้ถามคณะกรรมการถึง (1) แนวทางการลดความเส่ียงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และ (2) สัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่ ๆ ในปัจจุบัน โดยคุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิได้ตอบค�าถามให้ที่ประชุมทราบว่า (1) 

บริษัทมีนโยบายใช้การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ (2) ลูกค้ารายใหญ่ ปัจจุบันนี้มีบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด เป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอยู่ประมาณ 9% 

และ มีบริษัท โฮหยู จ�ากัด เป็นลูกค้าล�าดับที่สอง ประมาณ 8% ซึ่งสัดส่วนไม่แตกต่างกันมาก ไม่เหมือนในอดีตที่ลูกค้ารายใหญ่คือ

คอลเกตที่มีสัดส่วนแตกต่างกันอย่างมาก 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นใด

ปิดการประชุม เวลา 11.55 น. 

  ลงนาม............................................................ประธานที่ประชุม

   (นายสมชาย อังสนันท์)

  ลงนาม.............................................................กรรมการผู้จัดการ

   (นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

  บันทึกการประชุมโดย

  ลงนาม.............................................................เลขานุการบริษัท 

   (นายปิติพงศ์ อาชามงคล) 
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28 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

Attachment 2

บริษัท อลูคอน จำ�กัด (มห�ชน)
ALUCON Public Company Limited

Office : 500 Moo 1, Soi Sirikam
  Sukhumvit Road, Samrong Nua
  Muang Samutprakarn,  
  Samutprakarn Province 10270
Telephone : +66 2 398 0147
Telefax : +66 2 398 3455
Homepage : www.alucon.th.com
E-mail : alucon@alucon.th.com
Mail : G.P.O. BOX 825
  Bangkok 10501, THAILAND

500 ซอยศิริราม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
ส�าโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท ์: +66 2 398 0147
โทรสาร : +66 2 398 3455
ตู้ ป.ณ.ก.825
กรุงเทพมหานคร 10501

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 55
of

ALUCON Public Company Limited

Time & Venue:

The Meeting was held on Monday 27th April 2015 at 10.00 hrs, at MR211, Bangkok International Trade 

and Exhibition Bangkok (BITEC), 2nd Floor, 88 Bangna-Trad Road Km.1, Bangna District, Bangkok 10260 Thailand.

Directors Present:

1. Mr. Somchai Aungsanant  Independent Director, Chairman of Board of Directors

2. Mr. Takaaki Takeuchi  Director, Managing Director

3. Mrs. Eumporn Pamornbutr Director, Assistant Managing Director

4. Mr. Subpachai Lovanit Director, Plant Manager 

5. Ms. Salinee Mahtani  Director, General Manager

6. Mr. Yoshihiro Mitsuta  Director, Senior Technical Plant Manager (Slugs)

7. Mr. Krit Indhewat Independent Director, Chairman of Audit Committee 

8. Ms. Vrinporn Uer-anant Independent Director, Audit Committee

9. Mr. Toshiyuki Koike Independent Director, Audit Committee 

10. Mr. Vibool Uer-anant Director
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29 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

Related Person: 

1. Mr. Pitipong Archamongkol Legal Manager & Corporate Secretary

2. Ms. Chitra Chaisam-ang Senior Manager – Accounts & Finance Department

3. Ms. Kanjana Piyachart Manager – Accounts & Finance Department

4. Mr. Banthit Tangpakorn  Auditor – KPMG Phoomchai Audit (Thailand) Ltd.

Preliminary Proceeding:

Mr. Somchai Aungsanant, Chairman of Board of Directors, welcomed all shareholders to attend the 

Annual General Meeting of Shareholders and introduced all member of Board of Directors to the Meeting and 

then presided the Chairman of the Meeting and stated that there were the shareholders present at the Meeting 

as follows:

• 28 shareholders present in person, representing 24,631,675 shares;

• 20 proxy-holders from the shareholders presenting 4,576,400 shares;

• Totaling 48 shareholders, representing 29,208,075 shares, equal to 67.61% of the total of 43,199,986 
shares of the Company and thereby a quorum was constituted with the Company’s Article of 
Association. 

• The Chairman proposed Mr. Pitipong Archamongkol, the Company Secretary, to present the Meeting 
the procedures for voting as well as the rights of the shareholders in this Meeting. 

• Each shareholder had 1 share for 1 vote

• The Meeting and voting would be conducted in accordance with the agenda prescribed in the 
Invitation to AGM No. 55 totaling 8 agenda

• Chairman of the Meeting will request for a resolution of the Meeting in accordance with each 
agenda in order for the Shareholders who attend the Meeting in person and proxy-holders under 
the Proxy Form to be able to vote according to the forms that you all have received at the registration 
desk.

• With regard to the Vote, vote in only one of the following, i.e. approve, disapprove, or abstain your 
vote, by indicate “X” in the blanket that the shareholder wish to vote in each agenda.

• Any shareholders attending the Meeting after the Meeting is commenced, such shareholder is still 
entitled to attend the Meeting and vote as from the agenda that such shareholders are presenting 
onwards.

• With regard to counting process, the Meeting will count the shareholder’s vote in accordance with 
each agenda under the voting forms being provided by the Company’s officers and will add the 
vote of proxy-holders under the Proxy Form, which have already been recorded by our officers. The 
vote of the shareholders who disapprove or abstain their votes shall be deducted from the total 
votes of the Shareholders who are present at the Meeting in each agenda.

• Any shareholders who had special interest in any agenda should not be entitled to vote on such 
agenda, except for the election of directors. 

• Resolution in each agenda would be passed by majority votes, except the agenda 6 which is required 
to be affirmative by two-thirds of vote by shareholders attending the Meeting.
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30 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

Furthermore, the Company invited the Company’s Auditor, Mr. Banthit Tangpakorn to attend this 

Meeting as the inspector for transparency and in compliance with the laws including Mrs. Yupa Naksinehapol 

and Ms. Suchathip Umporndanai as the volunteer shareholders.

The Chairman concluded that the rules and procedures for voting as aforesaid would ensure the 

smoothness and transparency of the Meeting and be in compliance with the Article of Association of the 

Company, the regulations as well as the guidelines of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and 

Exchange Committee, respectively.

The Chairman then declared the Meeting commenced to consider the matters in accordance with the 

following agenda.

Agenda 1 
To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 

54, which was held on 18th April 2014

The Chairman requested the Meeting to consider and approve the Minutes of the Annual General 

Meeting of the Shareholders No. 54 held on Friday 18th April 2014, pursuant to the copy of the Minutes of the 

Meeting that was sent to all shareholders, together with the Notice of this Meeting. The Minutes of the An-

nual General Meeting of Shareholders No. 54 was sent to the Stock Exchange of Thailand on 30th April 2014 

posted on Alucon’s website and no one objected against such minutes. 

Thus, the Chairman proposed the Meeting to consider the Minutes of Annual General Meeting of 

Shareholders No. 54. After due consideration, the Meeting resolved as follows: 

Resolution:  The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the Minutes of 

the said Annual General Meeting of Shareholders No. 54 as proposed by the Chairman with the 

following votes:

Approved 29,316,775 No. of shares equivalent to 100.00 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 29,316,775 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: There was five shareholders holding 108,700 shares came to the Meeting before starting 

consideration of Agenda 1 of the Meeting.
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31 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

Agenda 2 
To acknowledge the Company’s Annual Report and Operation Results in the fiscal year 

2014

The Chairman proposed Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, to report the Company’s operation 

performance results in fiscal year 2014. Mr. Takaaki Takeuchi reported to the Meeting the Company’s business 

performance during 2014 as stated in the Report by the Managing Director, paged 6 of the Annual Report. 

Ms. Nutcha Chuthasiriwong, representative of Thai Investor Association, asked the Managing Director 

about the Anti-corruption Policy of Alucon and the enrollment on Anti-corruption with IOD and then Mr. Takaaki 

Takeuchi has confirmed that Alucon has the Anti-corruption Policy which was passed the resolution by the 

Board last year and now we are implementing this policy and interest to enroll the anti-corruption scheme 

with IOD in the future.

As this agenda is to present for acknowledgement; therefore, there was no vote on this agenda. 

Agenda 3 
To consider and approve the Company’s Financial Statements: Statement of Financial 
Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 31st December 2014

The Chairman proposed Mrs. Eumporn Pamornbutr to report the Meeting the significant details of 

Company’s Financial Statements, Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income 

for year ended 31st December 2014, which was audited by the certified auditor and considered by the Audit 

Committee, as appeared in the Financial Statement Section of the Annual Report, a copy of which was sent 

to all shareholders, together with the Invitation to AGM No. 55.

Mrs. Eumporn Pamornbutr has summarized the financial highlight to the Meeting as follows: 

2014 2013 Difference (%)

Revenues 5,820.02 MB 5,199.64 MB 11.90%

Expenses 4,904.19 MB 4,366.45 MB 12.32%

EBT 915.83 MB 833.19 MB 9.92%

Financial Costs 26.27 MB 28.51 MB -7.86%

Net Profit 750.73 MB 679.24 MB 10.52%

EPS 17.38 B 15.72 B 10.56%

Total Assets 6,849.20 MB 6,107.81 MB 12.14%

Total Liabilities 2,680.98 MB 2,344.71 MB 14.34%

Total Equity 4,168.22 MB 3,763.10 MB 10.77%

Mrs. Eumporn Pamornbutr reported that the Board of Directors was of the opinion that the Company 

has a satisfactory level of control and that the Company’s financial report are accurate and fairly reflect the 

Company’s financial position as at 31st December 2014.
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32 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

After having reported the detail of the Financial Statement to the Meeting, the Chairman has asked 

the shareholder for the question on the details what provided to the Meeting. There were questions and was 

answered to the Meeting as follows: 

Ms. Natcha Chuthasiriwong, representative of Thai Investor Association, asked the question why (1) 

Alucon change the accounting standard about the useful life of land and property causing the depreciation 

of building and land decreased down and the profit increased up to 72 MB and (2) there will be change on 

significant accounting policy in the future or not. 

Mrs. Eumporn Pamornbutr has replied to the Meeting that Alucon has adopted the new accounting 

standards as announced. This adaptation caused Alucon to change the useful life of land and property according 

to the actual conditions. Therefore, Alucon has changed the useful life of land from 3-20 years to be 5-23 

years and the useful life of building from 20-30 years to 20-40 years. Now, Alucon has already adopted all 

new accounting standards, so there would not change any accounting standard in the near future.

Mr. Phollavit Kornupraphunchat has asked the following questions :

Q: Estimation of sale market share between slug and tube aerosol this year

A:  For slug market share, it would not change or may decrease down a bit as slug business enlarged 

a lot last year (+29% in moneywise and +19% in quantity wise). For tube and can, it would increase a bit 

according to the market. 

Q: Alucon constructed the new building, SPS4, for slug business. This means Alucon change 

to focus on slug manufacture. Is it right or not? And what is advantage and disadvantage?

A: Last year, slug business grown up a lot and we have new customers but no capacity for them. 

We have new building, SPS4, to install 1 more line to get better capacity to serve the new customer’s demand 

and ourselves for tube and can manufacturing. Alucon’s policy is to have enough capacity for our customer 

so, we plan to increase our capacity 3,300 tons/month last year and now at 3,800 tons/month and increase 

up to 4,000 tons/month by the end of Y2015.

Q: Which ones create more scraps amongst tube, can and slug? 

A: Tube and can create more scraps than slug manufacturing.

Q: As MD stated that Alucon plan to have less than half capital investment this year. How 

much will Alucon decrease down on capital investment? 

A: On cash flow base, the capital investment would be 350 MB or lower. 

Q: What is the plan to move the manufacturing line from Samrong Plant to Sriracha Plant? 

A: Alucon plan to move one line from Samrong Plant to Sriracha Plant this year. 

After having no further question, the Chairman, proposed the Meeting to consider the Company’s 

Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for year 

ended 31st December 2014.
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After due consideration, the Meeting resolved as follows: 

Resolution:  The Meeting has considered and by the majority vote of the shareholders approved the Financial 

Statement: Statement of Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31st December 

2014 as proposed by the Chairman with the following votes:

Approved 29,317,875 No. of shares equivalent to 100.00 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark:  There were two shareholders holding 1,100 shares came to the Meeting before starting consideration 

of Agenda 3 of the Meeting. 

Agenda 4 
To consider and approve the allocation of profits derived from operation results for the 

year 2014 and dividend payment

The Chairman proposed Mr.Takaaki Takeuchi, the Company’s Managing Director, to report the details 

of this agenda.

Mr. Takaaki Takeuchi reported the Meeting as details attached and sent to all shareholders, together 

with the Invitation to this Meeting, the Attachment No. 4, that the allocation profit derived from the operation 

results for the year 2014 and payment of dividend.

From the operation results of the year ended 31st December 2014, the Company reported a net 

profit in the amount of Baht 750,728,120. The Board of Directors of the Company has considered and is of the 

view that a legal reserve of the Company has been met the legal requirement, so that, the Company has 

enough profit to pay the dividend and the proposed dividend is appropriate for its remaining strong capital 

funds to accommodate continuous growth and business expansion. Then, the Company proposes the Meeting 

to consider the Record Date for the right of shareholders to receive the dividend is schedule to be 7th May 

2015 and the Register Book Closing Date for collecting shareholders’ names under the Section 225 of the 

Securities and Exchange Act is scheduled to be 8th May 2015, and, the dividend payment is scheduled to be 

15th May 2015. 

And the Company wishes to propose the Meeting to approve the dividend payment as follows:

4.1  The Company will pay dividend in cash at the rate of Baht 10 per share. 
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4.2  In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law 

at the rate of 10 % of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the 

withholding tax in an amount of Baht 1 with the balance of dividend paid in cash being Baht 9 

per share.

And the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 431,999,860.

Provided that the details were stated in the Attachment No. 4 of which it has been sent to all 

shareholders together with the Invitation to AGM No. 55.

Further, Mr. Takaaki Takeuchi has illustrated the dividend payment records of 6 previous years as 

follows: 

A record of Dividend Payments between 2009 and 2014 as follows;

Year Net profit Dividend % of net profit

2014 750,728 10.00 57.54

2013 679,244 8.00 50.88

2012 600,351 7.00 50.72

2011 454,218 6.00 57.09

2010 543,585 6.50 51.67

2009 570,242 10.56 53.33

After having reported the detail of the dividend payment 2014 to the Meeting, there was no further 

question; then, the Chairman, proposed the Meeting to consider the allocation of profits derived from operation 

results for the year 2014 and dividend payment. After due consideration, the Meeting resolved as follows: 

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of shareholders approved the details of the 

requested that the Company has enough profit to pay the proposed dividend and has met the 

legal reserves which are required by Public Limited Company Act B.E. 2535; therefore, the payment 

of dividends approved by the Meeting at the rate of Baht 10.00 per share, of which it will be paid 

in cash. The total amount of 2014 dividend payment is equivalent to Baht 431,999,860 and be 

in line with the Company’s Dividend Policy, accordingly.

This dividend payment will be made only to the shareholders entitled to receive dividend according 

to the Company’s Article of Association whose names appearing in the shareholder register as of the date on 

which the list of shareholders entitled to dividend are determined, which is on 7th May 2015. The list of 

shareholders shall be collected on 8th May 2015 in accordance with the Section 225 of the Securities and 

Exchange Act B.E. 2535 and the dividend payment shall be made on 15th May 2015. 
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Then the resolution was passed with the following votes:

Approved 29,317,875 No. of shares equivalent to 100.00 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 
who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Agenda 5 
To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire 

by rotation namely Mr. Vibool Uer-anant, Mr. Subpachai Lovanit,  
Mr. Krit Indhewat and Mr. Takaaki Takeuchi

The Chairman presented to the Meeting that this Agenda is to comply with the Company’s Article of 

Association, Article 14 which stipulate that 

“At every annual ordinary general meeting, one-third of the Directors, or, if their number is not multiple 

of three, then the nearest to one-third, must retire from the office. The Directors who have been longest in 

the office shall retire. A retiring Director is eligible for re-election.” 

And for this year, the directors who are due to retire from office are the following four directors: 

1. Mr. Vibool Uer-anant

2. Mr. Subpachai Lovanit

3. Mr. Krit Indhewat

4. Mr. Takaaki Takeuchi

In this Agenda, Mr. Vibool Uer-anant, Mr. Subpachai Lovanit, Mr. Krit Indhewat and Mr. Takaaki Takeuchi 

who having a special interest in this Agenda would like to abstain the votes on their election.

As the Meeting of the Board of Directors which was exclusive of interested directors, was of the opinion 

that all four directors have performed their duties with dedication and prudence and have given beneficial 

suggestion and made comments that were useful to the Company and the Shareholders. It was resolved to 

propose the Shareholders’ Meeting to approve the re-election of all four directors to hold their positions for 

another term. Details of the four directors who are nominated for re-election appear in the document already 

sent to the shareholders together with the Invitation of this Meeting. Please see the Attachment No. 5. 

After having reported the detail to the Meeting, there was no further question. Then, the Chairman of 

the Meeting requested the shareholders to consider the election of each director.

Resolution:  The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the re-election 

of those 4 directors as the Company’s directors for another term as proposed by the Chairman 

with the following votes:
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Mr. Vibool Uer-anant 

Approved 29,307,875 No. of shares equivalent to 99.97 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 10,000 No. of shares equivalent to 0.03 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mr. Subpachai Lovanit

Approved 29,258,475 No. of shares equivalent to 99.80 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 59,400 No. of shares equivalent to 0.20 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mr. Krit Indhewat 

Approved 29,303,725 No. of shares equivalent to 99.95 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 14,000 No. of shares equivalent to 0.05 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mr. Takaaki Takeuchi

Approved 29,227,875 No. of shares equivalent to 99.69 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 90,000 No. of shares equivalent to 0.31 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.
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Agenda 6 
To consider and approve the remunerations for the directors in 2015

For this agenda, the Chairman proposed Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, to present the details 

to the Meeting, as details attached in the Invitation to this Meeting sent to all shareholders.

Mr. Takaaki Takeuchi stated that from the Company’s Board of Directors’ Consideration on the amount 

of the remuneration and meeting allowance for the directors and the remuneration for the audit committee 

for year 2015, they referred to the data base of remuneration for directors for the listed companies in the year 

2012, which was prepared by Thai Institute of Director in association with Stock Exchange of Thailand being 

used as reference by listed companies in paying remuneration to their directors, in the section regarding director 

remuneration for each business sector, and including the consideration on their experience, role and scope 

of duties and responsibilities, as well as, expected benefits from each director are at the rate of appropriate 

and par with comparable companies in the manufacturing industry. Based on such data base as stated before, 

the Company believed that the remuneration for the director and audit committee are appropriate amount.

Mr. Takaaki Takeuchi proposed to the Meeting that the remuneration for director and audit committee 

are as follows:

• Remuneration for Chairman of Board of Directors at 600,000 Baht/annum

• Remuneration for Director at 350,000 Baht/person/annum

• Remuneration for Chairman of Audit Committee at 250,000 Baht/annum

• Remuneration for Audit Committee at 200,000 Baht/person/annum

These remunerations are the same rate as previous year without any increase.

After having reported the details of the remuneration for the Directors and Audit Committee for year 

2015, the Chairman has asked the shareholder for the question on the details what provided to the Meeting. 

After having presented to the Meeting, there was no further question; then, the Chairman proposed the Meeting 

to consider the remuneration for the Director and Audit Committee for year 2015. 

After due consideration, the Meeting resolved as follows. 

Resolution:  The Meeting had considered and by not less than two-thirds of votes of the shareholders attended 

the Meeting approved the annual remuneration for Directors and the annual remuneration for 

the Audit Committee as proposed with the following votes:

Approved 29,317,875 No. of shares equivalent to 100.00 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.
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Agenda 7 
To consider and approve the appointment of the auditor for year ending 31st December 

2015 and to fix his/her remunerations

The Chairman proposed Mr. Krit Indhewat, Chairman of the Audit Committee, to present the details 

to the Meeting.

Mr. Krit Indhewat reported the Meeting to consider the details shown on the Attachment no. 7 which 

was sent to all shareholders, together with the Invitation to this Meeting. 

It is in order to comply with the Company’s Article of Association, Mr. Krit Indhewat requested the 

Meeting to please consider the appointment of the Company’s auditor and fixing the auditor’s remuneration 

for the fiscal year ending as of 31st December 2015. The Board of Directors of the Company has considered 

and deemed it appropriate to appoint 

1.  Mr. Bunthit Tangpakorn   License No. 8509 and/or

2. Ms. Orawan Chunhakitpaisan   License No. 6105 and/or 

3. Mr. Ekkasit Chuthamsatid   License No.4195

from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company’s auditors. Any one of the auditors shall 

audit and provide his/her opinion on the Company’s Financial Statements. The Company’s audit committee 

deemed it appropriate to approve an audit fee for the year 2015 in the amount of Baht 1,090,000. 

After having presented to the Meeting, there was no further question; then, the Chairman, then, 

proposed the Meeting to consider the appointment of auditor and the remuneration of Auditor for year 2015. 

After due consideration, the Meeting resolved as follows. 

Resolution:  The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the appointment 

of Mr. Bunthit Tangpakorn License No. 8509 and/or Ms. Orawan Chunhakitpaisan License No. 6105, 

and/or Mr. Ekkasit Chuthamsatid License No.4195 from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the 

Company’s auditors. Any one of the auditors shall audit and provide his/her opinion on the 

Company’s Financial Statements. The Company’s audit committee deemed it appropriate to 

approve an audit fee for the year 2015 in the amount of Baht 1,090,000, with the following votes:

Approved 29,317,875 No. of shares equivalent to 100.00 %

Disapproved 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Abstained 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

Invalid Ballots 0 No. of shares equivalent to 0.00 %

from the total number of 55 shareholders, being 29,317,875 votes or 100 % of all votes of shareholders 

who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.
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Agenda 8 
To consider other businesses

The Chairman has opened the floor to the shareholders to ask the questions or to recommend the 

Company and these are suggestions from the shareholders: 

Mr. Volker Fischer suggested that Alucon’s stock price is quite high and its price swing because of low 

liquidity on stock sale. 

Ms. Kanya Kitkun, Alucon’s employee, recommended the followings: 

• Application of document control is not exactly like it should be done

• The internal quality audit concern could not improve quality management system because QMR 

and auditor pay attention to solve the non conformed point less than standard.

• Collective and preventive action should be focused seriously on product quality

• Shareholder’s question or opinion should be recorded in the Minute of Annual General Meeting

Asawin Likitsurp asked the Board (i) how to minimize the currency exchange risk (ii) how many big 

customers now. Mr. Takeaki Takeuchi has replied to the Meeting that (i) Alucon policy to use natural hedge 

for foreign currency to minimize the exchange currency risk. (ii) For the big customers, Takeuchi Press is the 

number one customer being 9% and Hoyu is the second being only 8%. The ratio between the customers is 

not different a lot. Now, there was no biggest customer like Colgate, in the past. 

There was no shareholder proposed any matter to additionally consider.

Meeting adjourned at 11.55 hours.

  Signed ............................................................Chairman of the Meeting

   ( Mr. Somchai Aungsanant)

  Signed.............................................................Managing Director

   ( Mr. Takaaki Takeuchi)

  Recorded by 

  Signed.............................................................Company Secretary

   (Mr. Pitipong Archamongkol)
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เอกสารแนบ 4
Attachment 4

หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานและการจ่ายปันผล
Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment 

นโยบายในการเงินปันผลของบริษัท 
ตามข้อบงัคับของบรษิทัในเรือ่งเงนิปันผล ก�าหนดว่า ห้ามมใิห้แบ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก�าไร ในกรณี

ท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล 
50 – 70% ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้แต่กรณี ทั้งนี้
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 

ในปี 2559 มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 335 ก�าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ้น

ในการจ่ายปันผล บริษัทจะท�าการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จ�านวนภาษีที่จะถูกหักไว้
คิดเป็นจ�านวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจ�านวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และ
รวมเป็นจ�านวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท โดยบริษัทจะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปี
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

Dividend Policy
According to the Company’s Articles of Association (AOA), distribution of dividend out of a source 

other than the profit is not permitted. In case the Company still registers an accumulated loss, no distribution 
of dividend is permitted. Distribution policy is at 50-70% of the net profit and income tax. 

Distribution of dividends must be effected within one month form the date on which the shareholders’ 
resolution or the Board of Directors’ resolution was passed as relevant. Notice of distribution of dividend must 
be sent to all shareholders and published in a newspaper. In 2016, the resolution of the Board of Directors’ 
Meeting No. 335 resolved for the annual dividend payment of Baht 10 per share.

In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at 
the rate of 10 % of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax 
in an amount of Baht 1 with the balance of dividend paid in cash being Baht 9 per share and the total amount 
of dividend payment will be equivalent to Baht 431,999,860. The Company will propose the said resolution 
on the dividend payment to the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders No. 56 for 
approval, accordingly.
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2553 – 2558
Details of the company’s payment of dividend between 2010 – 2015

การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2553 ถึง 2558

ปี

จ�านวน 

ทุนเรือนหุ้น 

(1000)

ก�าไรสุทธิ  

(1000)

จ�านวน 

เงินปันผล 

บาท/หุ้น

จ�านวนหุ้น

ปันผล

หุ้นสามัญ/หุ้น

จ�านวน

เงินปันผล

ทั้งหมด

บาท/หุ้น

ร้อยละของ

ก�าไรสุทธิ

2553 43,200 543,585 6.50 - 6.50 51.67

2554 43,200 454,218 6.00 - 6.00 57.09

2555 43,200 600,351 7.00 - 7.00 50.36

2556 43,200 679,244 8.00 - 8.00 50.88

2557 43,200 750,728 10.00 - 10.00 57.54

2558 43,200 775,067 10.00 - 10.00 55.73

Dividend Payment between 2010 - 2015

Year

Capital  

Stock

(1000)

Net Profit

(1000)

Dividend

(Baht/Share)

Dividend 

(Stock 

/Share)

Total Divi-

dend

(Baht/Share)

% of  

 Net Profit

2009 43,200 543,585 6.50 - 6.50 51.67

2010 43,200 454,218 6.00 - 6.00 57.09

2011 43,200 600,351 7.00 - 7.00 50.36

2012 43,200 679,244 8.00 - 8.00 50.88

2013 43,200 750,728 10.00 - 10.00 57.54

2014 43,200 775,067 10.00 - 10.00 55.73
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เอกสารแนบ 5:
Attachment 5

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
Information on proposed directors to be appointed as the directors 

วัตถุประสงค์และเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อที่ 14 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุและให้เรยีงตามตวัอกัษร กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อที่ 17 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลืออยู่
ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 4 คน ได้แก่

• นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
• นางสาวสาลินี มาตานี
• นายโยชิฮิโร มิตซูตะ 
• นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

Objective and reason regarding the provisions of the Company’s Article of Association (AOA) 
detailed as follows:

Article 14 At the Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the Directors, or if their 
number is not multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from office.

Directors to retire first must be those having been elected the longest period and those in alpha-
betical order. A retiring Director is eligible for re-election.

Article 17  In case the position of a Director has been vacated owing to reasons other than by 
completion of his tenure, the Board of Directors shall elect a qualified person not having any prohibitive at-
tributes pursuant to Section 68 of the Public Limited Company Act. B.E. 2535 as a replacement Director for 
subsequent meetings of the Board of Directors unless the remaining period of the tenure shall be less than 
two months.

The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph shall be passed by an af-
firmative vote of not less than three-fourths of the remaining Directors.

For this meeting, there are 4 directors who retire by rotation namely as follows;
• Mr. Toshiyoki Koike 
• Ms. Salinee Mahtani
• Mr. Yoshihiro Mitsuta 
• Ms. Vrinporn Uer-anant
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43 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
เห็นควรเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัท

The meeting should consider and appoint these persons  
to be the Company’s directors for another period

(1) ชื่อ : นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (43)

ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม)
มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่นปริญญาโท ทางด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มีการถือหุ้น 

ประวัติการท�างาน : ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ปี 2553 – 2555  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 รายได้แก่ กรรมการผู้จัดการ – บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม   4/4 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  : กรรมการอิสระ

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 6 ปี / เริ่มปีพ.ศ. 2553 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่

ได้อย่างเป็นอิสระ

Name: Mr. Toshiyuki Koike (43)

Position: Independent Director, Audit Committee - Chairman 

Education: Bachelor Degree – Arts (Economic and Literature), Aoyama Gakuin 
University, Japan
Master Degree – Management, Mahidol University

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) : None

Relationship: None

Company’s securities holding as at 31st December 2015 : No share in the Company

Work Experience: 2012 – present Managing Director
  ENZO International Co., Ltd. 
2010 – 2012 Managing Director 
  OSD Network Co., Ltd. 

Current position in other organization: 

- in listed companies :  None

- in non-listed companies : 1 company : 
Managing Director – ENZO International Co., Ltd. 



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 44ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

44 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

- in other organization that may cause any conflict of 
interest to Company :

None

Numbers of meeting attendances : 4/4 times

Proposed position : Independent Director

Year in Position / Start from : 6 years since Y2010

Conflict of Interest : • Not being a director, employee, consultant who get the monthly 
benefit from the Company

• Not being any kind of service professional to the Company
• Not having any relationship with any business linking to the 

Company which influent to the decision making independently. 

(2) ชื่อ นางสาวสาลินี มาตานี (50)

ต�าแหน่ง กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 และ
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements 
ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 245,000 หุ้น = 0.56% (เพิ่มขึ้น)

ประวัติการท�างาน : ปี 2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ – ผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม   3/4 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 18 ปี / พ.ศ. 2541

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่

ได้อย่างเป็นอิสระ

Name: Ms. Salinee Mahtani (50)

Position: Director, General Manager

Education: Master Degree in International Business – KOBE University

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) : Directors Accreditation Program (DAP) – in year 2003
Understanding the Fundamental of Financial Statements in year 
2006 

Relationship: None

Company’s securities holding as at 31st December 2015 : 245,000 shares = 0.56% (increased)

Work Experience: 1998 – Present  Director & General Manager
  Alucon Public Company Limited

Current position in other organization: 

- in listed companies :  None
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45 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

- in non-listed companies : None

- in other organization that may cause any conflict of 
interest to Company : none 

None

Numbers of meeting attendances : 3/4 times

Proposed position : Director

Year in Position / start from 18 years since Y1998

Conflict of Interest : • Being a director who get the monthly benefit from the Company
• Not being any kind of service professional to the Company
• Not having any relationship with any business linking to the 

Company which influent to the decision making independently. 

(3) ชื่อ นายโยชิฮิโร มิตซูตะ (66)

ต�าแหน่ง กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มีการถือหุ้น

ประวัติการท�างาน : ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส 
  บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2545 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส 
  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม   3/4 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง : 8 ปี / พ.ศ. 2551

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่

ได้อย่างเป็นอิสระ

Name: Mr. Yoshihiro Mitsuta (66)

Position: Director, Senior Technical Manager

Education: Bachelor Degree – Engineering, Waseda University, Japan

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) : None

Relationship: None

Company’s securities holding as at 31st December 2015 : No share in the Company

Work Experience: 2008 – present Director – Senior Technical Manager
  Alucon Public Company Limited
2002 – 2008 Senior Technical Manager
  Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 

Current position in other organization: 
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46 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

- in listed companies :  None

- in non-listed companies : None

- in other organization that may cause any conflict of 
interest to Company : none 

None

Numbers of meeting attendances : 3/4 times

Proposed position : Director

Year in Position : 8 years since Y2008

Conflict of Interest : • Being a director who get the monthly benefit from the Company
• Not being any kind of service professional to the Company
• Not having any relationship with any business linking to the 

Company which influent to the decision making independently. 

(4) ชื่อ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (66)

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ปี 2550 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : พี่สาว – นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

ประวัติการท�างาน : ปี 2544 – ปัจจุบัน ผู้ช�านาญการ การให้ค�าปรึกษาระบบบริการคุณภาพ
ปี 2549 – 2556 อาจารย์ประจ�า คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 รายได้แก่  กรรมการ – บริษัท คิว.สตรีท จ�ากัด
  กรรมการ – บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จ�ากัด
  กรรมการ – บริษัท มูนไล้ทเบย์ จ�ากัด

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :  4/4 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  : กรรมการอิสระ

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง : 22 ปี / พ.ศ. 2537

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่

ได้อย่างเป็นอิสระ

Name: Ms. Vrinporn Uer-anant (66)

Position: Independent Director and Audit Committee

Education: BBA, Faculty of Accounting, Chulalongkorn University
MBA, Utah State University, USA

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) – year 2004
Finance for Non-Finance Director – year 2007

Relationship: Sister – Mr. Vibool Uer-anant
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47 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

Company’s securities holding as at 31st December 2015 : 154,300 shares = 0.36% (no change)

Work Experience: 2013 – present Consultant – Quality Management System
2006 – 2013 Lecturer, School of Management and Economic
  Assumption University

Current position in other organization: 

- in listed companies :  None

- in non-listed companies : 3 companies : Director – Q.Street Co., Ltd. 
  Director – Thai Farmer Properties Co., Ltd. 
  Director – Moon Light Bay Co., Ltd. 

- in other organization that may cause any conflict of 
interest to Company : none 

None

Numbers of meeting attendances : 4/4 times

Proposed position : Independent Director

Year in Position : 22 years since Y1994

Conflict of Interest : • Not being a director, employee, consultant who get the monthly 
benefit from the Company

• Not being any kind of service professional to the Company
• Not having any relationship with any business linking to the 

Company which influent to the decision making independently. 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นนี้ บันทึกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
Note: this information was recorded on the 31st December 2015

สรุปการแต่งตั้งและการลาออกของกรรมการบริษัทในปี 2558 
Record of appointment and resignation of directors of the Company in the year 2015

กรรมการเข้าใหม่ 
New director

กรรมการลาออก 
Resignation of director (s)

วัน-เดือน-ปี 
Date-Month-Year

- - -
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48 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 6 
Attachment 6 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
Information of Annual of Directors’ and Audit Committees’ Remuneration 

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ�าปีพ.ศ. 2559 ดังนี้ 

• ประธานคณะกรรมการ จ�านวน 600,000 บาท/ปี
• กรรมการ จ�านวน 350,000 บาท/คน/ปี

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2559 ดังนี้ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 250,000 บาท/ปี
• กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 200,000 บาท/คน/ปี

The Board of Directors proposes the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve 
on the remuneration payment for the Directors for 2016 as follows: 

• Chairman of Board of Directors at Baht 600,000 per person per annum
• Director at Baht 350,000 per person per annum

and the remuneration payment for Audit Committee for 2016 as follows: 
• Chairman of Audit Committee at Baht 250,000 per person per annum
• Audit Committee at Baht 200,000 per person per annum
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49 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ, กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบปี 2558 และ ปี 2559 
The table illustrates the comparison of remuneration for Chairman of Board of Directors, 
Directors, Chairman of Audit Committee and Audit Committees between 2015 and 2016

ชื่อ
name

ต�าแหน่ง
position

ปี 2558 
year 2015 
(บาท/Baht)

ปี 2559 
year 2016 
(บาท/Baht)

นายสมชาย อังสนันท์ 
Mr. Somchai Aungsanant

ประธานคณะกรรมการ 
Chairman of Board of Directors 600,000 600,000

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
Mr. Takaaki Takeuchi

กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ
Director & Managing Director 350,000 350,000

นางเอื้อมพร ภมรบุตร
Mrs. Eumporn Pamornbutr

กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
Director & Assistant Managing Director 350,000  350,000

นายศุภชัย หล่อวณิชย์
Mr. Subpachai Lovanit

กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน
Director – Plant Manager 350,000 350,000

นางสาวสาลินี มาตานี
Ms. Salinee Matahni

กรรมการ – ผู้จัดการทั่วไป
Director – General Manager 350,000 350,000

นายโยชิฮิโร มิตซูตะ
Mr. Yoshihiro Mitsuta

กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส
Director – Senior Technical 

Manager
350,000 350,000

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
Mr. Toshiyuki Koike

กรรมการอิสระ 
Independent Director 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Chairman - Audit Committee 

350,000
205,842.32

350,000
200,000

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
Ms. Vrinporn Uer-anant

กรรมการอิสระ
Independent Director  

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

350,000
200,000

350,000
200,000

นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ 
Mr. Krit Indhewat

กรรมการอิสระ
Independent Director  

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committees

350,000
244,157.61

350,000
250,000

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
Mr. Vibool Uer-anant

กรรมการ
Director 350,000 350,000

• จ�านวนเงินรวมค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการประจ�าปี 2559 คือ 3,750,000 บาท/ปี
• The total amount of director remuneration for year 2016 shall be Baht 3,750,000 per annum
• จ�านวนเงินรวมค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2559 คือ 650,000 บาท/ปี
• The total amount of audit committee remuneration for year 2016 shall be Baht 650,000 

per annum



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 50ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

50 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7
Attachment 7 

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนประจ�าปี 2559
Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2016

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชขีองทกุปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 
335 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 โดยเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท

1. นายบัณฑิตย์ ตั้งภากรณ์ 8509 2 และ/หรือ

2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล 6105 1 และ/หรือ

3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ 4195  -

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2559 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,110,000 บาท 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี จ�านวนเงิน (บาท) เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2555 1,080,000 20,000

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2556 1,080,000 -

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2557 1,120,000 40,000

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2558 1,090,000 (30,000)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2559 1,110,000 20,000

ความสัมพันธ์กับบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ัง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

ส�านักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนปี 2521 รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ในการ
สอบบัญชีของบริษัท
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51 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

Regarding the Public Limited Company Act B.E. 2535 provided that the Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM) shall be required to appoint the Company’s Auditor and fixing their Audit Fee for every 
fiscal year. By following the Company’s Audit Committees of recommendation presented at the Board of 
Directors’ Meeting No. 335 held on the 19th February 2016, it was considered proposing to the AGM that KPMG 
Phoomchai Audit Limited should be selected to be the Company’s Auditor for fiscal year 2016 and fixing their 
Audit Fee as follows described. For the audit team of year 2016 consists of

Name of Auditor CPA NO. No. of Year Auditing

1. Mr. Banthit Tangpakorn 8509 2 and/or 

2. Ms. Orawan Chunhakitpaisan 6105 1 and/or 

3. Mr. Ekkasit Chuthamsatid 4195  -

Audit Fee

In 2016 KPMG Phoomchai Audit Limited proposed the total audit fee of Baht 1,110,000 that may 
compare with the previous year of annual audit fee as follows;

Year Audit Fee Amount Increasing (Baht)

Audit Fee for 2012 1,080,000 20,000

Audit Fee for 2013 1,080,000 -

Audit Fee for 2014 1,120,000 40,000

Audit Fee for 2015 1,090,000 (30,000)

Audit Fee for 2016 1,110,000 20,000

Relation between Company and Proposed Auditor

There is no other business relation among auditor, Company, executive, major shareholders or any 
related persons whatsoever. 

Being as the Company’s Auditor of the previous year, as same as, the year 2015

The proposed Auditor has been being as the Company’s Auditor for more than 30 years, since 1978.
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52 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8 
Attachment 8 

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน�าหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this Proxy From to the meeting, even for shareholders  

who attend the meeting in person.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B)

 เขียนที่....................................................................... 
 Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น............................................
Shareholder’s Registration No.
    วันที่.............เดือน............................พ.ศ. .................. 
    Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า............................................................................สัญชาติ........................................................................ 
 I/We Nationality
 อยู่บ้านเลขที่........................................................................................................................................................
 Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)......................................................................................... 
 Being a shareholder of ALUCON Public Company Limited
 โดยถือหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้นรวม......................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
   หุ้นสามัญ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
   Ordinary share shares and are entitled to vote equal to   vote

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
 Hereby appoint (the shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy)

 1. ช่ือ........................................................................................................................อายุ.................................ปี
  Name      age years
  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................. ต�าบล/แขวง...............................................
  Residing at Road  Tambol/Kwaeng
  อ�าเภอ/เขต............................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์...................... หรือ
  Amphur/Khet  Province  Postal Code or

 2. ชื่อ........................................................................................................................อายุ.................................ปี
  Name      age years
  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................. ต�าบล/แขวง...............................................
  Residing at Road  Tambol/Kwaeng
  อ�าเภอ/เขต............................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์...................... หรือ
  Amphur/Khet  Province  Postal Code or

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท)

(Duty Stamp 
20 Baht)

หน้าที่ 1 ของจ�านวน 8 หน้า
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53 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

หน้าที่ 2 ของจ�านวน 8 หน้า

 3. ชื่อ........................................................................................................................อายุ.................................ปี
  Name      age years
  อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน.............................................. ต�าบล/แขวง...............................................
  Residing at Road  Tambol/Kwaeng
  อ�าเภอ/เขต............................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์...................... หรือ
  Amphur/Khet  Province  Postal Code or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
or to appoint the following Independent Director and/or A Member of the Audit Committees as follows:

 นายโทชิยูกิ โคอิเกะ อายุ 43 ปี
  Mr. Toshiyuki Koike aged 43 years old 
 ที่อยู่ : 62/2 หมู่ที่ 5 ต�าบลคึกคัก อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
 Address : 62/2 Moo 5, Tambol Kukkhuk, Amphur Takuapa, Pang-nga Province 82190
 หมายเหตุ  : การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ 
   Interest on the agenda proposed to AGM 
    มี / Yes   ไม่มี / No

 นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ อายุ 75 ปี
  Mr. Krit Indhewat aged 75 years old
 ที่อยู่ : 64/64 ห้อง 25D คาลิสต้า แมนชั่น ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา 
    กรุงเทพมหานคร 10110
 Address : 64/64 Kallista Mansion, 25D, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana, 
    Bangkok 10110
 หมายเหตุ  : การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ 
   Interest on the agenda proposed to AGM 
     มี / Yes   ไม่มี / No

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ในวันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR 216 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานา
ชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General 
Meeting of Shareholders No.56 on Thursday 21st April 2016 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR216 2nd Floor of 
Business International Trade & Exhibition Centre, No. 88 Bangna-Trad Road, Km.1, Bangna, Bangkok Metropolis 
or such other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2557
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 
No. 54 held on 27th April 2015
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54 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปี 2558 และผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558
Agenda 2 To acknowledge the Company’s Annual Report and operation results in the 
fiscal year 2015

   - แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
   - For acKnowledgement only

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Statements of 
financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31st 
December 2015

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 และ การจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year 
2015 and dividend payment

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ มี
รายนามดังนี้ นายโทชิยูกิ โคอิเกะ, นางสาวสาลินี มาตานี, นายโยชิฮิโร มิตซูตะ และ นางสาววรินทร์พร 
เอื้ออนันต์ 
Agenda 5To consider and approve appointment of new directors to replace those who 
retire by rotation namely Mr. Toshiyuki Koike, Ms. Salinee Mahtani, Mr. Yoshihiro Mitsuta 
and Ms. Vrinporn Uer-anant

หน้าที่ 3 ของจ�านวน 8 หน้า
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55 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    To elect all proposed directors
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
     Approve Disapprove Abstain
    การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
    To elect each director individually
    ก) นายโทชิยูกิ โคอิเกะ  A) Mr. Toshiyuki Koike
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
     Approve Disapprove Abstain
    ข) นางสาวสาลินี มาตาน ี  B) Ms. Salinee Mahtani
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
     Approve Disapprove Abstain
    ค) นายโยชิฮิโร มิตซูตะ  C) Mr. Yoshihiro Mitsuta
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
     Approve Disapprove Abstain
    ง) นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ D) Ms. Vrinporn Uer-anant
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
     Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี 2559
Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the Directors and Audit Committees 
in 2016

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2559
Agenda 7 To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 
2016 and to fix his/her remuneration

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

หน้าที่ 4 ของจ�านวน 8 หน้า
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56 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มิใช่คนไทย 
Agenda 8 To consider and approve on shifting the limitation of foreign shareholding

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 To consider other business (if any)

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลง

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 Vote of the Proxy Holder in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy 

shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณี

ทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืมตใินเรือ่งใด นอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณทีีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

 In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or 
in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy Holder shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ
 Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by 

me/us in all respects.

ลงนาม/Signed..............................................................ผู้มอบฉันทะ /Grantor

 (..............................................................) 

ลงนาม/Signed..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (..............................................................)

ลงนาม/Signed..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (..............................................................)

ลงนาม/Signed..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (..............................................................)

• กรุณาแนบส�าเนา
 บัตรประชาชน
 พร้อมเซ็นต์รับรอง
 ส�าเนาถูกต้อง
• Please enclose
 a certified copy
 of I.D. Card

หน้าที่ 5 ของจ�านวน 8 หน้า
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57 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

หน้าที่ 6 ของจ�านวน 8 หน้า

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลง

คะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใดๆ
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and 
vote on his/her behalf and all votes of shareholder may not be split among more than one 
Proxy

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the Agenda relating the election of Directors, it is appropriate to elect either nominated 
Directors as a whole or elect each nominated Director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใน
ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may 
use the Annex to the Proxy form B attached to this notice.
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58 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

หน้าที่ 7 ของจำานวน 8 หน้า

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
The appointment of Proxy by a shareholder of ALUCON Public Company Limited 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR216 ชั้น 
2 ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 56 to be held on Thursday 21st April 2016 at 10.00 
a.m. at Meeting Room MR216, 2nd Floor, Business International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok 
or any adjournment at any date, time and place thereof

 วาระที่.................................... เรื่อง....................................................................................................................
 Agenda Subject:
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

 วาระที่.................................... เรื่อง....................................................................................................................
 Agenda Subject:
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

 วาระที่.................................... เรื่อง....................................................................................................................
 Agenda Subject:
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain
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59 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

หน้าที่ 8 ของจำานวน 8 หน้า

 วาระที่.................................... เรื่อง....................................................................................................................
 Agenda Subject:
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

 วาระที่.................................... เรื่อง....................................................................................................................
 Agenda Subject:
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
   (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

 วาระที่.................................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda Subject: Election of Directors (Continued)

   ชื่อกรรมการ....................................................................................................................................
   Name of Director
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

   ชื่อกรรมการ....................................................................................................................................
   Name of Director
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

   ชื่อกรรมการ....................................................................................................................................
   Name of Director
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain

   ชื่อกรรมการ....................................................................................................................................
   Name of Director
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain
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เอกสารแนบ 9 

ค�าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ครัง้ที่ 56

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน 2559

ก. การมอบฉันทะ

 บรษิทัจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพจิารณาได้ว่า จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทก�าหนดรายชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท�าการเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว๊ปไซต์ของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.alucon.th.com

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉ้นทะ

• ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

• ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้
ถูกต้องครบถ้วน

• ผู้รับมอบฉันทะต้องน�าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
จะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

  ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้ 

1. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ อายุ 43 ปี 
ที่อยู่ 62/2 หมู่ที่ 5 ต�าบลคึกคัก อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190 หรือ

2. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ อายุ 75 ป ี
ที่อยู่ 64/64 คาลิสต้า แมนชั่น ห้อง 25D ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระนั้นลงในใบมอบฉันทะ

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

 บรษิทัจะเริม่ท�าการตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะและเปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง 
MR216 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตาม
แผนที่ที่แนบมานี้ บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดน�าเอกสาร
ที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

 ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
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61 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
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  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง ครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูม้อบฉนัทะ
ได้ลงลายมือชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

(ข) ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติิบคุคล
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมา พร้อมหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนของนติบิคุคลผูถ้อืหุ้นซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติิบคุคล
และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติตบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น

(ค) ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิตบิคุคลซ่ึงลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะได้ลงลายมอืชือ่
รับรองส�าเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้น�าความในข้อ 1 และข้อ 2 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ข้าประชมุซึง่มไิด้มสีญัชาตไิทย หรอืซึง่เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้ 

(1) หนงัสอืรบัรองการเป็นนติบิคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ต้ังอยู่ 
หรอืโดยเจ้าหน้าทีข่องนิตบิคุคลนัน้กไ็ด้ ทั้งนีจ้ะต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่นติบิคุคล ผูม้ีอ�านาจลงลายมอืชือ่
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดอ�านาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งส�านักงานใหญ่

(2) เอกสารท่ีมไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท�าค�าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมและให้ผูแ้ทนนติบุิคคล
นั้น รับรองความถูกต้องของค�าแปล

4. บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนหรือไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหาก

4.1 ส�าเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานใดในประเทศที่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมีภูมิล�าเนาอยู่ มีอายุเกินกว่า 1 ปี

4.2 หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

4.3 มีการขีดฆ่า ขีดตก หรือเพิ่มเติมข้อความใด อันเป็นสาระส�าคัญของหนังสือมอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลง
นามก�ากับการแก้ไขดังกล่าว

4.4 เอกสารของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะที่จ�าเป็นต่อการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

4.5 หนังสือมอบฉันทะของผู้ดูแล (custodian) หมดอายุ 
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Attachment No. 9

Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents
Required for Annual General Meeting of Shareholders No. 56

ALUCON Public Company Limited
21st April 2016

A. Appointment of Proxy 
 A copy of Proxy Form B has been delivered to each of the shareholders by the Company in order for 

any shareholder, who is unable to attend the shareholders’ meeting in person, to appoint any other 
person or any one of the Company’s independent directors as their proxy-holder to attend and cast 
their votes in the shareholders’ meeting. 

 Further, the Company has also published the Proxy Form B on its website, for serving the Company’s 
shareholders to download and use it, please visit at www.alucon.th.com

1. An appointment of another person as a proxy-holder

• A proxy grantor must appoint and authorize only one proxy-holder to attend the shareholders’ 
meeting and cast their votes. The number of shares held by such a proxy grantor cannot be 
split for more than one proxy-holder, in order to separate the votes. 

• A proxy grantor must fill in information in the Proxy Form and the signatures of both the proxy 
grantor and the proxy-holder must be placed correctly and completely therein. 

• A proxy-holder must present and deliver the completed proxy form to the officer of the 
Company at the place of the shareholders’ meeting prior to attend the shareholders’ meeting.

2. Appointment of the Company’s independent director as a proxy-holder

  A proxy grantor must fill in the following name and information of the Company’s independent 
director in order to appoint the proxy: 

1. Mr. Toshiyuki Koike aged 43 years 
Address: 62/2 Moo 5, Tambol Kukkhuk, Amphur Takuapa, Pang-nga Province 82190 or

2. Mr. Krit Indhewat aged 75 years 
Address: 64/64 Kallista Mansion, 25D, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey  
Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110

 In order to appoint the Company’s independent director as a proxy-holder, the name and information 
of appointed independent director must be specified in the Proxy Form.

B.  Registration and Presentation of Documents prior to attending the Meeting 
 The Company will examine the accuracy and completion of the Proxy Form and open the registration 

counter for meeting attendances from 08.00 hrs. at MR216, 2nd floor of Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC) located at No. 88 Bangna-Trad Road, Km. 1 Bangna District, Bangkok Metropolis, 
as per attached map.

 In this connection, a barcode system for the registration for meeting attendance is to be applied by 
the Company. Therefore, please bring documents delivered by the Company to each shareholder, 
together with the notice for calling the shareholders’ meeting, on which the relevant barcode in 
printed for meeting registration purpose. 

 Any attendant of the Meeting must present the following documents (as the case may be) for registration 
prior to attending the meeting:
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1. In the event that shareholders are natural person

1.1 Attendance in person: 

  A documents issued by the government authority, which is not expired and containing the 
photo of the card holders such as a person identification card, driving license or passport. 

1.2  Attendance by proxy:

(a) a proxy form, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General 
Meeting of Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-
holder being affixed with Baht 20 stamp duty; 

(b) a photocopy of documents of the shareholder issued by the government authority containing 
details as referred in clause 1.1 above, certified true and correct by the proxy grantor; and 

(c) a document of proxy issued by the government authority containing details as referred in 
clause 1.1 above.

2. In the event that the shareholders are juristic person

2.1 Attendance in person by authorized representative issued by the shareholders

(a) a document of such authorized representative issued by the government authority containing 
details as referred to in clause 1.1 above; and 

(b) a photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry of Commerce and dated 
no longer than 1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the 
company’s seal affixed (if any) and contains details showing that the representative attending 
the Meeting is legitimately authorized to act on the shareholder’s behalf. 

2.2 Attendance by proxy

(a) a proxy form, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General 
Meeting of Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-
holder being affixed with Baht 20 stamp duty. 

(b) a photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry of Commerce and dated 
no longer than 1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the 
company’s seal affixed (if any) and contains details showing that the representative attending 
the Meeting is legitimately authorized to act on the shareholder’s behalf.

(c) a photocopy of document of the authorized representative who signed the proxy form, issued 
by a government authority containing details as referred to in clause 1.1 above and certified 
true and correct by such authorized representative; and 

(d) a document of the proxy-holder issued by a government authorized containing details as 
referred to in clause 1.1 above

3. In the event that the shareholders are non-Thai shareholders or juristic person incorporated under 
foreign laws.

Provision specified on paragraphs 1 and 2 above shall be applied mutatis mutandis to a non-Thai 
shareholder or attendant of the meeting or, as the case may be a shareholder which is juristic 
person incorporated under foreign laws subject to the following conditions:
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(1) Affidavit / Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either a 
government authority of the country in where such juristic person is situated or by an officer 
of such juristic person and dated no longer than 1 year; provided that, such Affidavit / Certificate 
of Incorporation must contain details of juristic person’s name, the name(s) of the person(s) 
having authority to sign on behalf of the juristic person together with any restrictions or 
conditions of the power of such person(s) and the address of the head office of the juristic 
person; and 

(2) English translation is required to be attached for any original document with is not made in 
English and such translation must be certified as correct by the authorized representative(s) 
of such juristic person. 

4. The company shall refuse the registration and shall not allow the shareholder and/or the proxy 
to attend the shareholder’s meeting in the following cases:

4.1 a photocopy of the affidavit / Certificate of Incorporation of the shareholder issued by Ministry 
of Commerce, a government authority of the country in where such juristic person is situated 
or by an office of such juristic person, is dated longer than 1 year; 

4.2 the proxy form is not signed by the proxy grantor;

4.3 there is any change in material information in the proxy form without the proxy grantor’s 
signature certifying each such amendment;

4.4 the documents of the proxy grantor and/or the proxy required for the registration are not 
completed; and 

4.5 the proxy of the shareholder appointing the custodian expires.
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 เอกสารแนบ 10
 Attachment 10

ข้อมูลของกรรมการ – ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
Director Information - Proxy

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 56
Annual General Meeting of Shareholders No. 56

วันที่ 21 เมษายน 2559
21st April 2016

(1) นายโทชิยูกิ โคอิเกะ อายุ 43 ปี
• ต�าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ที่อยู่ : 62/2 หมู่ที่ 5 ต�าบลคึกคัก อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
• การศึกษา : ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
• จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2558 : 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จ�านวนหุ้นสามัญ – ไม่มี 
• มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

Mr. Toshiyuki Koike Age 43 years old
• Position : Independent Director and Chairman - Audit Committee 
• Address : 62/2 Moo 5 Tambol Kukkhuk, Amphur Takuapa, Pang-nga Province 82190 
• Education : Master Degree on Management, Mahidol University, Thailand
• Numbers of meeting attendances : 4/4 times 
• Company’s securities holding : - none - 
• Having interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders 

(2) นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ อายุ 75 ปี
• ต�าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• ที่อยู่ : 64/64 คาลิสต้า แมนชั่น ห้อง 25D ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
• การศึกษา : ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
• จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2558 : 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จ�านวนหุ้นสามัญ 13,500 หุ้น
• ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

Mr. Krit Indhewat Age 75 years old 
• Position : Independent Director and Audit Committee 
• Address : 64/64 Kallista Mansion, 25D Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana,  

Bangkok 10110
• Education : Bachelor Degree – London University, England
• Numbers of meeting attendances : 3/4 times 
• Company’s securities holding : 13,500 shares
• No interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders 



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 66ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

66 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 11

ค�านิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนดังนี้ 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ท้ังนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นสวนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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Attachment No. 11

Definition of Independent Director

The Company has determined the definition of the Company’s independent directors to be more 
stringent than the minimum requirements of the Notification of the Capital Market Supervisory Board 
as follows:
1. Holding shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, 

its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling 
person, including shares held by related persons of such independent director;

2.  Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, 
or controlling person of the Company, its parent company, subsidiary company, associate 
company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person, unless the 
foregoing status has ended not less than 2 years. Such prohibited characteristic shall not include 
the case where the independent director used to be a government official or advisor of a 
government unit which is a major shareholder or controlling person of the Company;

3.  Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and 
child, including spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to 
be nominated as executive or controlling person of the Company or its subsidiary company;

4.  Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, 
subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, in the manner 
which may interfere with his independent judgment, and neither being nor used to be a significant 
shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, 
its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling 
person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

5.  Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, 
associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant 
shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the 
Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or 
controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

6.  Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal 
advisor or financial advisor who receives service fees exceeding 2 million baht per year from 
the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder 
or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of 
the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than 
2 years;

7.  Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder 
or shareholder who is related to a major shareholder;

8.  Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the 
Company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being 
an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding 
1% of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes business 
in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary company;

9.  Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions 
with regard to the Company’s business operations.
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เอกสารแนบ 12

ข้อบังคับ (ฉบับย่อ)
ของ

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 
คณะกรรมการ

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ด้วยจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร 

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในห้าของจ�านวนหุ้นทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ

จ�านวนหุ้นทัง้หมดจะเข้าชือ่กนัท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถอืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดกไ็ด้

แต่ต้องระบุเหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนงัสอืดงักล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุม

ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง

ให้ผูถ้อืหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจด็วันก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วนั 

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
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ข้อ 30  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้ว ถงึหนึง่ชัว่โมงจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเข้าร่วมประชมุ

ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน

ระงบัไป ถ้าการประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสอื

นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นข้างมาก

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ

แบ่งก�าไรขาดทุนกัน

หมวดที่ 6 
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท�างบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้

สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี 

(1) ส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ

บัญชี

(2) รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

ข้อ 36  บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 37  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัทุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีก�าไรขาดทุน

และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั เพือ่ชีแ้จงการตรวจสอบบญัชต่ีอผูถ้อืหุน้ ให้บรษิทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ

บริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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หมวดที่ 7 
เงินปันผล

ข้อ 40  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่ง

เงินปันผล

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็ว่าบรษิทัมีผลก�าไรสมควรพอที่

จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท�าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้

ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
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Attachment No. 12

Articles of Association of
ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

(Extract Version)

Section 4 
Board of Directors

Article 13 The Company’s directors shall be appointed by the Annual General Meeting of Shareholders 
by these following processes:
(1) Each shareholder shall have one vote equal to the number of shares held multiplied by 

a number of elected directors.
(2) Each shareholder shall exercise all the votes he/she has under (1) to elect a person or 

persons to be directors. In case of election of persons to be directors, he/she shall not 
allot his/her votes to any such person at any number. 

(3) The person who the highest votes in their respective order of the votes shall be elected 
as directors at the number equal to the number of directors of the Company or to the 
number of directors to be elected at such time. In the event of tie votes among the persons 
elected in order of respective high number of votes, which number exceeds the number 
of directors of the Company to elect of to be elected at such time, the Chairman shall 
have the casing vote. 

Article 14 At the Meeting of Shareholders, one-third of the directors shall retire from the office. If the 
number of the Directors cannot be divided into three parts, the number of the directors nearest 
to one-third must retire from the office.

 Directors who have longest period of holding the position must be retired and ranking in 
alphabetical. The retiring director shall be re-elected by the Meeting of Shareholders. 

Section 5 
Shareholders Meeting

Articles 28 The Board of Directors shall convene the Meeting of Shareholders within four (4) months after 
the last date of the fiscal year of the Company.

 All other shareholders’ meeting apart from the aforementioned shall be called extraordinary 
meeting. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders when-
ever it sees fit, or the shareholders holding not less than one-fifth (1/5) in the aggregate of the 
total outstanding shares or not less than twenty-five (25) shareholders holding not less than 
one-tenth (1/10) in the aggregate of the total number of outstanding shares may at any time 
requisition in writing the summoning of the extraordinary meeting of shareholders. However, 
the reason for requisitioning the summoning of the meeting must also be clearly stated in the 
writing. The Board of Director shall convene this meeting within one (1) month since receiving 
the shareholders’ writing requisition. 
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Articles 29 In summoning of the meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare relevant 
documents; they are the invitation of the meeting of shareholders detailed about venue, date 
and time, including agendas and related information presented in the meeting of shareholder 
attached with clear addressed purposes of each agenda for being considered, acknowledged, 
or approved. Then, the Board of Directors shall be responsible for sending all the documents 
to the shareholders at least 7 days and publishing the advertisement of the meeting of schedule 
3 days in newspaper and before the date of the meeting, consecutively. 

Articles 30 In the meeting, the quorum shall be made from shareholders and proxy holders (if any) 
presenting in the meeting at a number of not less than 25 persons or not less than a half of 
total numbers of registered shares and such shareholders shall hold shares altogether at not 
less than one-third of the total registered shares.

 In case of the meeting cannot be summoned upon the requisition of shareholders, another 
meeting shall be summoned an the notification convening the meeting shall be sent to the 
shareholders within period of not less than 7 days from the date fixed for the meeting without 
publishing the notification on the newspaper for the subsequent meeting and at such meeting 
no quorum shall be necessary required as provided before. 

Articles 31 A resolution of the meeting shall consist of the following voting number; 
(1) For the normal matters or transactions, they are required to obtain major votes of 

shareholders and entitled to vote in the meeting of shareholders. However, in case of a 
tie vote, the chairman of the meeting of shareholders presenting in the meeting shall be 
entitled to a casting or second vote. 

(2) The following matters or transactions shall have three-forth (3/4) of the total votes of 
shareholders presenting and entitled to vote in the meeting of shareholders; 
(a) to sale or transfer, neither a whole or a part of business entity to any the third party, 
(b) to purchase or receive transferred business from the other person or private enterprise, 
(c) to enter into the material changes in a whole or a part of the Company’s hire-purchase 

agreement by the assignment of third party involving in the Company’s management 
or joint management with the other by aiming to receive any profits. 

Section 6 
Accounting, Finance & Audit

Articles 34 The Board of Directors shall be responsible to appropriate the Company’s balance sheet and 
Profit and Loss Statement at the last date of fiscal year and propose the required documents 
to the meeting of shareholders for the consideration. Also, the Board of Directors shall have 
responsibilities to receive an approval for all the required documents before proposing them 
to the meeting of shareholders for the consideration and approval, accordingly. 



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 73 ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PBALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 72ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

73 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

Articles 35 The Board of Directors shall have responsibilities to send these documents to the shareholders 
attached with the Invitation of the meeting of shareholders.
(1) The duplications of balance sheet and profit and loss already approved by the Company’s 

auditor attached with the auditor’s report. 
(2) The annual report of the board of directors.

Articles 36 The net profits of the Company shall be allocated at least 5 per cent to set up a legal reserve 
after deduction of inappropriate retained earning (if any) until it meets as of 10 per cent of the 
Company’s registered capital.

Articles 37  The auditor shall not be directors, officers, employees or to hold any positions in the Company.

Articles 39 The auditor shall have a duty to be present at the shareholders’ meeting of the Company 
every time the balance sheet, the profit and loss account, and problems concerning the 
accounts of the Company are considered in order to give explanation on audit to the 
shareholders. The Company shall deliver to the auditor reports and documents of the Company 
the shareholders ought to receive at such meeting of shareholders. 

Section 7 
Dividend

Articles 40 No dividend shall be distributed otherwise than out of profits. In the event the Company still 
incurs accumulated losses, no dividend shall be distributed. 

 Dividend shall be distributed equally for each share according to the number of shares. 

 The Board of Directors may from time to time pay the shareholders such interim dividend as 
appeared to the directors to be justified by the profits of the Company, and shall accordingly 
report to the shareholders at the subsequent meeting. 

 Payment of dividend shall be made within one (1) month from the date on which the meeting 
of shareholders is held or resolution to that effect is passed by the Board of Directors, as the 
case may be, provided the shareholders are so notified in writing and notice of the declaration 
of the dividend is also published in the newspaper. 
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