
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� ��

วันพฤหัสบดีที� �� เมษายน พ.ศ. ���� เวลา ��.�� น.
ณ ห้องประชุม MR��� ชั�น � ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เลขที� �� ถนนบางนา-ตราด กม.� บางนา กรุงเทพมหานคร





�� มีนาคม ����

เรื�อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� ��

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
สิ�งที�ส่งมาด้วย

(�)
(�)
(�)
(�)
(�)
(�)
(�)
(�)
(�)

(��)
(��)
(��)
(��)

แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั�งที� ��
รายงานประจำปี ����
หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล
รายละเอียดของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัท 
รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี ����
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
คำชี�แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที�ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
คำนิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทในวันที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที�ของสถานที�ประชุม

�.

�. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ���� และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ����

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ 

 ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ครั�งที� ��� เมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ พ.ศ. ���� มีมติให้จัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� �� ในวันพฤหัสบดีที� �� เมษายน พ.ศ. ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม MR��� ชั�น � 
ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที� �� ถนนบางนา-ตราด กม.� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี�

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� ได้จัดให้มีขึ�นในวันที� �� เมษายน ���� โดยมีสำเนารายงานการประชุม 
ตามที�ได้จัดส่งมาพร้อมนี� ซึ�งทางบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั�งแต่วันที� � พฤษภาคม ���� 
และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.alucon.th.com) และบริษัทยังไม่ได้รับ
ข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี ���� ดังปรากฎในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที�ได้จัด
ส่งมาพร้อมนี� ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” 
และ “งบการเงิน” พอสรุปได้ดังนี�

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) �

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� เมื�อวันพฤหัสบดีที� �� เมษายน 
���� (เอกสารแนบ �)



�.

�. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี ���� และการจ่ายปันผล (เอกสารแนบ �)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที�ได้จัดส่งมาพร้อมนี� ผลสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี� 

ความเห็นคณะกรรมการ 

การลงมติ
วาระนี�ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื�อทราบ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำป ี���� และฐานะทางการเงินถึงวันที� �� 
ธันวาคม ����

ความเห็นคณะกรรมการ 

การลงมติ

พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที�น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที�ถูกต้องและ
เป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที�
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ����

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับข้อ �� บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี�จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� (เอกสารแนบ �) 

รายการ มูลค่า
จำหน่ายในประเทศ
ส่งออกต่างประเทศ

�,���   ล้านบาท
�,���  ล้านบาท

รายละเอียด จำนวนเงิน
รวมสินทรัพย์

รวมหนี�สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้รวม
กำไรสุทธิ

กำไรต่อหุ้น

�,���  ล้านบาท
�,���  ล้านบาท
�,��� ล้านบาท
�,��� ล้านบาท

  �,��� ล้านบาท
 �,��� ล้านบาท

��.�� บาท

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น�



ความเห็นคณะกรรมการ

�.�

�.
�.
�.
�.

นายสมชาย อังสนันท์ 
นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ 
นางเอื�อมพร ภมรบุตร และ
นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ 

บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา �� บาท ต่อหุ้น 
�.�

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื�อสำรองตาม
กฎหมายเนื�องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที�จะจ่ายปันผลและสามารถขยายกิจการเพื�อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที�เสนอไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี� คือ

การลงมติ

การจ่ายเงินปันผลนี�เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที� � พฤษภาคม ���� โดย
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา ��� พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ���� ในวันที � � พฤษภาคม ���� และกำหนดจ่ายเง ินปันผลใน
วันที�  �� พฤษภาคม ����

อนึ�ง ผู ้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที�ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตาม
หลักเกณฑ์ที�ประมวลรัษฎากรมาตรา �� ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที�บริษัทจ่ายจากกำไรที�บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ใน
อัตราร้อยละ �� ของกำไรสุทธิ ดังนั�น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี�สิบส่วนแปดสิบ

ณ สิ�นปี ���� บริษัทมีทุนจดทะเบียน ���,���,��� บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน ��,���,��� บาท 
เป็นอัตราร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทและตามที�บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ �� – �� ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณา
ประกอบงบการเงิน
จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี ���� บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน �,���,���,��� บาท คิดเป็นกำไร 
��.�� บาทต่อหุ้น และเมื�อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทที�มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี ����

�.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ �� กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ�งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรง
ตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการที�ต้องออกจากตำแหน่งตามวาะในครั�งนี�ได้แก่ 

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี� 
นายสมชาย อังสนันท์, นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ, นางเอื�อมพร ภมรบุตร และ นายกฤษณ ์ อินเทวัฒน์  
(เอกสารแนบ �)

ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที�จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ �� ดังนั�น จำนวน
ภาษีที�จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน �.�� บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที�ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี 
ณ ที�จ่ายแล้วจะเท่ากับ ��.�� บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั�งหมดที�บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 
���,���,��� บาท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) �



ความเห็นคณะกรรมการ 

การลงมติ
วาระนี�ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

เนื�องด้วยบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณา คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า กรรมการทั�งสี�ท่านปฏิบัติหน้าที�ด้วย
ความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และได้ผ่าน
กระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดเสนอชื�อกรรมการเพิ�มเติมเพื�อพิจารณา และในส่วนของกรรมการอิสระที�เสนอชื�อแต่งตั�งนั�น สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
เลือกตั�งกรรมการทั�งสี�กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ�ง

ในการเลือกตั�งกรรมการครั�งนี� จะพิจารณาเลือกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที�ถือ
ทั�งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที�ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั�งในกรรมการในตำแหน่งนั�น

เพื�อให้เป็นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทน
กรรมการที�พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน � คน

�.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการใหม่ – นางสาว คาสุมิ ทาเคะอุจิ (เอกสารแนบ �)

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ �� กำหนดว่าให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า � คน แต่ไม่เกินกว่า �� คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั�งสิ�น �� คน 
ในช่วงหลายปีที�ผ่าน บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจและมีอัตราการเติบโตทางด้านยอดขายและกำลังการผลิตอย่าง
ต่อเนื�อง บริษัทมีความจำเป็นต้องแต่งตั�งกรรมการบริหารรุ่นใหม่ เพื�อร่วมบริหารกิจการด้วยวิสัยทัศน์ที�ก้าวหน้าและ
ทันต่อสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงในปัจจุบัน 
ความเห็นคณะกรรมการ
เนื�องด้วยบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณา คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าผู้เสนอชื�อเป็น
กรรมการบริหาร- นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ เป็นผู้มีคุณสมบัติที�เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็น
สมควรให้ที�ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั�งกรรมการบริหารคนใหม ่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อบังคับของ
บริษัทและตามกฎหมาย 

(�) ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง
(�) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม (�) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(�) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

ที�พึงจะมีหรือพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับเลือกตั�งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้เสียงชี�ขาด

การลงมติ
วาระนี�ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี�

(�) ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง
(�) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม (�) เลือกตั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(�) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ

ที�พึงจะมีหรือพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับเลือกตั�งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้เสียงชี�ขาด

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น�



การลงมติ
วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน � ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื�องจากปัจจุบันบริษัท
ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 
���� ซึ�งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูล
อ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที�ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
เกี�ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท 
หน้าที�และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนที�กรรมการได้รับนั�นเหมาะสมแล้ว เมื�อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรือ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที�ผ่านมา คณะกรรมการมีความเห็นว่าที�ประชุม
ผู้ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี�

�.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ���� (เอกสารแนบ �)

สำหรับ ค่าบริการอื�นในรอบปีบัญชีที�ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื�นจากสำนักงานสอบบัญชีที�ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในรอบบัญชีปี ���� ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายบัณฑิต ตั�งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� ���� บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี �,���,��� บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั�งผู้สอบบัญชี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
ซึ�งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั�ง บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี ���� โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั�งปีจำนวนเงิน 
�,���,��� บาท รายชื�อของผู้สอบบัญชี มีดังนี�

สำหรับงวดบัญชีปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื�องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื�นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื�องจากได้ปฏิบัติหน้าที�เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็น
จำนวน �,���,��� บาท

�.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี ���� (เอกสารแนบ �)

 • ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/คน/ปี
 • กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/คน/ปี
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/คน/ปี
 • กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/คน/ปี

 • ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/ปี
 • กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/คน/ปี
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/ปี
 • กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที� ���,��� บาท/คน/ปี
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง กำหนดค่าตอบแทนที� ��,��� บาท/ครั�งประชุม
 • กรรมการบริหารความเสี�ยง กำหนดค่าตอบแทนที� ��,��� บาท/ครั�งประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ �� คณะกรรมการอาจจะได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที�ได้รับอนุมัติจากที�
ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการที�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นในปี ���� มีดังนี�

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) �



ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวนั�นสอดคล้องกับการอนุมัติขยายสัดส่วนผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทย
ทีได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� ��

�. พิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัท 

��. เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)
ตามกฎหมาย การขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้น
ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจำนวนหุ้นที�จำหน่ายได้ทั�งหมด
อนึ�ง บริษัทกำหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที� �� มีนาคม ���� 
และให้รวบรวมรายชื�อตาม มาตรา ��� ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� �� มีนาคม 
����
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที�ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที�ต้อง
ใช้เพื�อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี�แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที�ต้องนำมาแสดง
ในวันประชุมตามที�จัดส่งมาพร้อมนี� บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ�งที�ส่ง
มาด้วย

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น�

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขขยายสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยเป็นร้อยละ ��� ซึ�งการขยายสัดส่วนดังกล่าว จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการ
โอนหุ้นข้อบังคับของบริษัท ข้อ �� เพื�อให้สอดคล้องกับการอนุมัติขยายสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทย

การลงมติ

รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที�
นายบัณฑิต ตั�งภากรณ์

(เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทจำนวน � ปี ตั�งแต่ปีพ.ศ. ����)
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล

(เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทจำนวน � ปี ปีพ.ศ. ����)
นายสุเมธ แจ้งสามสี 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัท)

���� และ/หรือ

���� และ/หรือ

����

วาระนี�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
นอกจากนี�ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ���� เป็นจำนวน �,���,��� บาทต่อปีทั�งนี� 
ผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานี� ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือ
ผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ที�แก้ไขเพิ�มเติม
ข้อ ��. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดข้อ ��. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

การโอนหุ้นนั�นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท
เก ินกว่าร ้อยละ �� ของจำนวนหุ ้นที �ได ้ออกและ
จำหน่ายแล้วทั�งหมด



โดยคำสั�งของคณะกรรมการบริษัท

(นายสมชาย อังสนันท์)
ประธานคณะกรรมการ

เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ�งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วม
ประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม
นอกจากนี�เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที�ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และ
มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของ
บริษัทดังมีรายชื�อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที�ส่งมาพร้อมนี�และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อม
เอกสารประกอบมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เลขที� ��� หมู่ที� � ซอยศิริคาม (สุขุมวิท ��) 
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ����� ก่อนวันที� �� เมษายน ���� และเพื�อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ�งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที�เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวม หรือ
ผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณา
จากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื�อให้บริษัทตรวจล่วงหน้า โดยส่งมายังสำนักเลขานุการ
บริษัทตามที�อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที� �� เมษายน ���� ก็จักเป็นพระคุณยิ�ง 
ทั�งนี�เพื�อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร
ในการเตรียมชี�แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที�สำนัก
เลขานุการบริษัททาง e-mail: Pitipong@alucon.th.com หรือโทรสาร ��-�������

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) �



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

 การประะชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� จัดขึ�นเมื�อวันพฤหัสบดีที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม 
��� ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที� �� ถนนบางนา-ตราด กม.� บางนา กรุงเทพมหานคร ����� 

เอกสารแนบ �

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� ��
ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
เวลา และสถานที�

รายชื�อกรรมการที�เข้าร่วมประชุม

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�เข้าร่วมประชุม

�. นายสมชาย อังสนันท์  กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการ 
�. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ  กรรมการ – กรรมการผู้จัดการ
�. นางเอื�อมพร ภมรบุตร  กรรมการ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
�. นายศุภชัย หล่อวณิชย์  กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน
�. นางสาวสาลินี มาตานี  กรรมการ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
�. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ  กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)
�. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ  กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการตรวจสอบ
�. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์  กรรมการอิสระ – กรรมการตรวจสอบ
�. นางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์ กรรมการอิสระ – กรรมการตรวจสอบ
��. นายวิบูลย์ เอื�ออนันต์  กรรมการ

�. นายบัณฑิต ตั�งภากรณ์  ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
�. นายปิติพงศ์ อาชามงคล  เลขานุการบริษัท และผู้จัดการ แผนกกฎหมาย
�. นางสาวจิตรา ชัยสำอางค์  ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชีและการเงิน
�. นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ ผู้จัดการ แผนกบัญชีและการเงิน
�. นายทรงชัย ลิ�มสมบัติอนันต์ ผู้จัดการ แผนกขายต่างประเทศ
�. นายศรีชัย ชุติธาดากุล  ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล
�. นายสราวุธ สุภา   ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office :

Telephone :

Telefax :

Homepage :

Mail :

��� Soi Sirikam, Sukhumvit Road Soi ��
Samrong Nua, Samudprakarn �����
+�� � ��� ����
+�� � ��� ����, +�� � ��� ����
www.alucon.th.com
alucon@aulcon.th.com
G.P.O. Box ���
Bangkok �����, Thailand

��� ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย ��
สำโรงเหนือ สมุทรปราการ �����
โทรศัพท์
โทรสาร
ตู้ ป.ณ.ก.���
กรุงเทพมหานคร �����

: +�� � ��� ����
: +�� � ��� ����, +�� � ��� ����



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

 ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและได้แนะนำคณะกรรมการต่อที�ประชุม หลังจากนั�นได้แจ้งให้ที�ประชุม
ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที�ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี�

 ในการประชุมครั�งนี� บริษัทได้ทำการเรียนเชิญนายบัณฑิต ตั�งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื�อทำหน้าที�เป็นกรรมการตรวจ
นับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน � ท่านคือ นางยุพา นาคสิเนหผล และนางกัญญา กิจขันธ์ ร่วมเป็นกรรมการและ
สักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน
 จากนั�น ประธานฯ กล่าวว่าระเบียบและขั�นตอนตามที�ได้แจ้งต่อที�ประชุมนี� จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั�งที� �� เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี�แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียง
และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั�งนี� ดังนี�

เริ�มประชุม

• จำนวนผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเองจำนวน �� คนรวมจำนวนหุ้น ��,���,��� หุ้น
• จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน �� คนรวมจำนวนหุ้น �,���,��� หุ้น
• รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั�งหมด �� คนรวมจำนวนหุ้นทั�งหมด ��,���,��� หุ้น เท่ากับร้อยละ ��.�� ของจำนวนหุ้นของบริษัทที�
   ออกและเสนอขายทั�งหมด คือ ��,���,��� หุ้น ดังนั�นจึงครบเป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ�งหุ้นเท่ากับหนึ�งเสียง
• ที�ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนทีละวาระ ตามระเบียบวาระซึ�งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั�งหมด � วาระ
• ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระเพื�อที�ผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเองและผู้รับมอบ
   ฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ที�ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน 
• ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื�องหมายกากบาท “x” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที�ท่านประสงค์จะลงคะแนน   
   ซึ�งมีสามช่องคือ  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั�น
• สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที�มาถึงที�ประชุม หลังจากที�การประชุมได้เริ�มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วม
   ประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั�งแต่วาระที�ท่านได้เริ�มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั�น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนใน
   วาระที�ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว 
• การนับคะแนนเสียงในที�ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระ  แต่ละวาระนั�นจะปรากฏในใบ
  ลงคะแนนเสียงซึ�งเรียงจากวาระที�หนึ�งไปถึงวาระที�แปด เมื�อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ       
  เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื�อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะในแบบ
  มอบฉันทะ ซึ�งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที�ที�รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที�ไม่เห็นด้วย 
   และที�งดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั�งหมดของที�ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ 
• ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั�นจักต้องงดออกเสียง
• มติที�ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก (Majority Vote) ยกเว้นวาระที� � ที�จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า
   � ใน � ของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั�นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื�อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี�

 ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� เมื�อวันจันทร์
ที� �� เมษายน ���� ซึ�งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั�งนี�แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี�ได้มีการนำส่ง
ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� และได้มีการแสดงไว้บนเว๊บไซด์ซึ�งผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้ง
หรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว   

วาระที� �
พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� 



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

 ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทประจำปี ���� ตามรายละเอียดที�ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ�งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั�งนี�
แล้ว    
 นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้รายงานต่อที�ประชุมเกี�ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ�งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ในหนังสือรายงานประจำปี ���� หน้าที� �    
 นอกจากนั�น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้รายงานเรื�องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั�นเมื�อวันที� �� พฤศจิกายน ���� และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน (CAC) เมื�อวันที� �� ธันวาคม ���� ที�ผ่านและเมื�อวันที� � กันยายน ���� บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั�น
แห่งชาติ ทั�งนี�บริษัทฯได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หน้าที� ��� – ���    

 ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว    
 ดังนั�น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� หลังจาก
ได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี�     

โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� ตามที�ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี�  

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

 ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณเอื�อมพร ภมรบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณา
อนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ�นสุด �� ธันวาคม ���� ซึ�งได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ�งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั�งนี�แล้ว  

วาระที� �
พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 

วาระที� � 
พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ���� และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ���� 

มติ:

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ�มก่อนจะเริ�มพิจารณาวาระที� � จำนวน � ท่าน ถือหุ้นจำนวน �,��� หุ้น

วาระนี�เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�
�
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

���.��
�.��
�.��
�.��



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

 คุณเอื�อมพร ภมรบุตร ได้ชี�แจงให้ที�ประชุมทราบว่า รายได้ทีได้แสดงในตารางข้างต้นนี�มาจาก (�) รายได้จากการขายสินค้า (�) 
กำไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ และ (�) รายได้อื�น ซึ�งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี ���� นั�นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋อง
และหลอดอลูมิเนียม จำนวน �,���.� ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน �,���.� ล้านบาท   
 หลังจากได้ชี�แจงรายละเอียดให้ที�ประชุมทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี�   

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ�มก่อนจะเริ�มพิจารณาวาระที� � จำนวน � ท่าน ถือหุ้นจำนวน ���,��� หุ้น

คุณเอื�อมพร ภมรบุตรได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี� 

ที�ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ตามที�ประธานฯได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี�

มติ:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�,���

�
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

��.��
�.��
�.��
�.��

รายได้
รายจ่ายรวม
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิต่อหุ้น  
สินทรัพย์รวม
หนี�สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

�,���.�� ล้านบาท
�,���.�� ล้านบาท
���.�� ล้านบาท
��.�� ล้านบาท

���.�� ล้านบาท
��.�� บาท

�,���.�� ล้านบาท
�,���.�� ล้านบาท
�,���.�� ล้านบาท

�,���.�� ล้านบาท
�,���.�� ล้านบาท
���.�� ล้านบาท
��.�� ล้านบาท

���.�� ล้านบาท
��.�� บาท

�,���.�� ล้านบาท
�,���.�� ล้านบาท
�,���.�� ล้านบาท

�.��%
�.��%
�.��%
-�.��%
�.��%
�.��%
-�.��%

-��.��%
�.��%

รายการ ���� ���� เปลี�ยนแปลง

 นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ รายงานต่อที�ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ�นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 
บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั�งสิ�น ���,���,��� บาท ซึ�งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่า เนื�องจากบริษัท
ได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื�อง ดังนั�น จึงขอให้ที�ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติ วันกำหนดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที� � พฤษภาคม ���� โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้น ตามบท
บัญญัติมาตรา ��� แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที� � พฤษภาคม ���� และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที� �� พฤษภาคม ���� ทั�งนี� เป็นไปตามที�บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วาระที� �
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี ���� และการจ่ายปันผล 

สำหรับวาระการพิจารณานี� ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

 หลังจากได้ชี�แจงรายละเอียดให้ที�ประชุมทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม โดยนาย
กิตติภณ สุนทรพาณิชย์ ได้สอบถามกรรมการผู้จัดการว่าบริษัทมีนโยบายการลงทุนอย่างไร เท่าไหร่ ในปีนี� เมื�อเปรียบเทียบกับปีที�แล้ว
ซึ�งมีการลงทุนไม่มาก ดังนั�นจึงเสนอให้ประกาศจ่ายเงินปันผลมากขึ�น หลังจากนั�นกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่าในปีที�
ผ่านแม้ว่าไม่มีการลงทุนมากเท่าปีที�ผ่านแต่ในปีนี� บริษัทยังต้องมีการลงทุนเพิ�มอีก จึงยังคงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลมากขึ�นได้ จึงคง
จำนวนการจ่ายปันผลตามที�ได้แจ้งให้ทราบไว้แล้ว   
 หลังจากได้ชี�แจงรายละเอียดเพิ�มเติมแล้ว  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุม
พิจารณาเรื�องดังกล่าว   

�.� บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา �� บาท ต่อหุ้น
�.� ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที�จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ �� ดังนั�น จำนวนภาษีที�จะถูกหักไว้
    คิดเป็นจำนวน � บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที�ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที�จ่ายแล้วจะเท่ากับ � บาทต่อหุ้น   
      และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั�งหมดที�บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ ���,���,��� บาท 

นอกจากนี� บริษัท ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี�

โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี�

ทั�งนี� รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ � ซึ�งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั�งนี�แล้ว
นอกจากนั�น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี ���� – ���� ของบริษัท มีดังนี�

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�,���

�
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

��.��
�.��
�.��
�.��

ที�ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากเพียงพอที�จะจ่าย
เป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที�พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ���� กำหนด
ไว้ ดังนั�นที�ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา ��.�� บาทต่อหนึ�งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม
ทั�งสิ�น ���,���,��� ล้านบาท ซึ�งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที�ได้เสนอในที�
ประชุมดังกล่าวข้างต้น 
ที�ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที�ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดย
เป็นผู้ที�มีรายชื�อ ณ วันกำหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับปันผลในวันที� � พฤษภาคม ���� โดยให้มีการรวบรวมรายชื�อ
ผู้ถือหุ้นตามมาตรา ��� แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ���� ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันที� � พฤษภาคม ���� และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที� �� พฤษภาคม ����

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มติ:

ปี กำไรสุทธิ (พันบาท) เงินปันผล (บาท) ร้อยละของ กำไรสุทธิ
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บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

 “ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ�งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที�สุดกับส่วนหนึ�งในสามของจำนวนกรรมการที�ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดย
กรรมการที�อยู่ในตำแหน่งนานที�สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”  

 ทั�งนี� นางสาวสาลินี มาตานี และนางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในส่วน
ของการเลือกตั�งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในส่วนของแต่ละท่านได้  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที�ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
และมีมติดังนี� 

 ในการพิจารณาวาระนี� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ�งเป็นผู้ครบกำหนดออกตาม
วาระว่า กรรมการทั�งสี�ท่านนี�เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที�ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนั�น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณา
อนุมัติ การเสนอชื�อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั�งหนึ�ง ทั�งนี� รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ �) ซึ�งได้
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั�งนี� แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว, 

 ประธานฯ ได้แจงให้ที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ �� ของบริษัท ซึ�งกำหนดว่า 

 ในปีนี� กรรมการซึ�งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน � ท่านดังนี�
 �. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ 
 �. นางสาวสาลินี มาตานี 
 �. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ
 �. นางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์

วาระที� �
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี� 

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ, นางสาวสาลินี มาตานี, นายโยชิฮิโร มิตซูตะ และนางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์

ที�ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั�งกรรมการที�ครบกำหนดออกตามวาระทั�ง � ท่าน 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียด ดังนี�

มติ:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
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ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ 

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�,���

���,���
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

��.��
�.��
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ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นางสาวสาลินี มาตานี 



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

• ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ ���,���,��� บาท/ปี
• ค่าตอบแทนกรรมการ ���,��� บาท/คน/ปี
• ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ���,��� บาท/ปี
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ���,��� บาท/คน/ปี

ที�ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน � อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบตามที�ได้เสนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี�

มติ:

 สำหรับการพิจารณาวาระนี� ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 
โดยประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที�จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั�งนี�แล้ว

 นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อที�ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบในปี ���� นั�น 
ได้กำหนดให้ค่าตอบแทนดังนี� 

 ภายหลังจากที�ได้แจงรายละเอียดให้ที�ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้
ที�ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามที�เสนอดังกล่าวนี� หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติ
ดังนี�

 นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจาณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี ���� นั�น 
คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี ���� ซึ�งจัดทำโดย
สถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดย
เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที�มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี�ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั�น จึงเห็นว่า
ค่าตอบแทนที�กรรมการได้รับนั�นเป็นจำนวนที�เหมาะสมแล้ว

วาระที� �
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี ����

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�

�,���
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

��.��
�.��
�.��
�.��

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นายโยชิฮิโร มิตซูตะ 

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
  �,���

���,���
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

��.��
�.��
�.��
�.��

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

�. นายบัณฑิต ตั�งภากรณ์  ใบอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ
�. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ใบอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ
�. นายเอกสิทธิ� ชูธรรมสถิตย์      ใบอนุญาตเลขที� ����

 ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุม ขอให้นายโทชิยูกิ โคอิเกะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม 
โดยประธานฯ ขอให้ที�ประชุมทำการพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข � สำหรับรายละเอียดที�เกี�ยวข้อง ซึ�งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั�งนี�แล้ว
 นายโทชิยูกิ โคอิเกะ เสนอต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณา
แต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ�นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งคณะ
กรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั�ง

วาระที� �
พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ����

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�

  �
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

���.��
�.��
�.��
�.��

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

�. นายบัณฑิต ตั�งภากรณ์  ใบอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ
�. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ใบอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ
�. นายเอกสิทธิ� ชูธรรมสถิตย์      ใบอนุญาตเลขที� ����

ที�ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั�งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี ���� โดยมีรายชื�อผู้สอบบัญชีดังนี� 

โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยที�ประชุมได้อนุมัติ
ค่าสอบบัญชีประจำปี ���� เป็นจำนวนเงิน �,���,��� บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี�

มติ:

 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี ���� เป็นเงิน �,���,��� บาท 
 ภายหลังจากที�ได้แจงรายละเอียดให้ที�ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ�มเติม ประธานฯจึงขอให้
ที�ประชุมพิจารณาการแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี ����

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�,���

���
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

��.��
�.��
�.��
�.��

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

��,���,���
�,���

��,���
�

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

��.��
�.��
�.��
�.��

ทั�งนี� จากจำนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม �� คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง ��,���,��� คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 
��� ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

ที�ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ขยายสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยเป็นร้อยละ 
���

มติ:

 ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุม ขอให้นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอข้อมูลและรายละเอียดให้กับ
ที�ประชุมทราบว่าขณะนี�ผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยถูกจำกัดการถือหุ้นไว้อยู่ที�ร้อยละ �� ของหุ้นที�ออกทั�งหมด ตามมติที�ประชุมสามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� และ ที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� �� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� ตาม
ลำดับ ดังนั�นทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าเพื�อให้เกิดความคล่องตัวในการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยนั�นจึงควรขยายสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยเพื�อให้เกิดความคล่องตัวในการซื�อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ที�ยังคงจำกัดอยู่ หากมีการขยาย
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวแล้วย่อมทำให้ผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยทั�งบุคคลธรรมดาและสถาบันนักลงทุน สามารถเข้าซื�อได้อย่างไม่จำกัด 
อันเกิดประโยชน์ต่อสภาพคล่องของการซื�อขายหุ้น  นอกจากนี�การขยายสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยนั�นไม่ก่อให้เกิดผล
กระทบต่อการประกอบกิจการของอลูคอนแต่อย่างใด จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติเห็นชอบในเรื�องดังกล่าวด้วย
 ภายหลังจากที�ได้แจงรายละเอียดให้ที�ประชุมทราบแล้ว นายสำรอง จียโชค ได้สอบถามถึงสาเหตุของการขยายสัดส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทย ว่าทางบริษัทฯมีแผนจะนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งกรรมการผู้จัดการได้
ตอบข้อซักถามดังกล่าวต่อที�ประชุมว่าบริษัทฯไม่มีแผนที�จะนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศฯไทยแต่อย่างใด แต่เป็น
เพราะเหตุที�ผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทยได้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยทรัสต์ฟันด์ จำกัด ซึ�งบริษัท ไทยทรัสต์ฟันด์ จำกัด กำลังจะยุติการดำเนินการ
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื�อรองรับการขายหุ้นจากไทยทรัสต์ฟันด์ จำกัด ให้กับผู้ถือหุ้นที�มิใช่คนไทย 
 เมื�อได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที�เข้าใจแล้ว ประธานฯจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาการขยายสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลที�มิใช่
คนไทยเป็นร้อยละ ���

วาระที� �
พิจารณาอนุมัติขยายสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลที�มิใช่คนไทยจากเดิมที�สัดส่วนร้อยละ �� เป็นร้อยละ ��� 



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ได้สอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียด � เรื�องและทางผู้บริหารได้ให้คำอธิบายดังนี� 
Q : ทำไมการย้ายสายการผลิตจากสำโรงไปยังศรีราชาถึงกำหนดไว้เป็น � – �� ปี 

 ประธานในที�ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัท ซึ�งมีผู้ถือหุ้นได้เสนอ
ข้อเสนอแนะและสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมดังนี� 
 คุณสำรอง จียโชค ได้สอบถามกรรมการว่าตามแผนของบริษัทที�ได้มีการย้ายสายการผลิตจากโรงงานสำโรงไปโรงงาน
ศรีราชา เมื�อดำเนินการย้ายสายการผลิตทั�งหมดแล้ว พื�นที�โรงงานสำโรงจะดำเนินการอย่างไร 
 กรรมการผู้จัดการตอบที�ประชุมว่า แผนการย้ายสายการผลิตทั�งหมดจากโรงงานสำโรงไปยังโรงงานศรีราชาอยู่ที�ประมาณ 
� – �� ปี ซึ�งพื�นที�โรงงานสำโรงนั�นน่าจะนำมาทำเป็นอาคารที�พักอาศัย แต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใด ๆ และยังคงใช้พื�นที�บางส่วนเป็น
สำนักงานใหญ่ของบริษัทต่อไป

 A : สาเหตุที�ต้องย้ายสายการผลิตนั�นเพราะชุมชนมีการเติบโตจากรถไฟฟ้าบีอีเอส ชุมชนเมื�อขยายเติบโตจึงมีการร้องเรียน
บริษัทเป็นระยะจากเรื�องของเสียงและกลิ�น ทำให้บริษัทมีแผนย้ายสายการผลิตไปศรีราชาในระยะ � – �� ปีขึ�นอยู่การขยายตัวของ
ชุมชน และอีกเหตุผลคือเรื�องของบุคคลากรที�ต้องย้ายไปโรงงานศรีราชานั�น ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับพนักงานที�มีทักษะ เช่น 
ช่างเทคนิค และวิศวกร เพื�อรองรับสายการผลิตให้สามารถเดินสายการผลิตได้ทันทีเมื�อติดตั�งแล้วเสร็จ และสุดท้ายคือเรื�องผลกระทบ
ของพนักงานที�ทำงานกับอลูคอนสำโรงมานานซึ�งมีจำนวนถึงกว่า ��� คน อาจได้รับผลกระทบหากย้ายสายการผลิตเร็วเกินไป

Q : เมื�อย้ายสายการผลิตไปอยู่ที�โรงงานศรีราชาทั�งหมด

Q : ความสามารถในการผลิตของอลูคอน ปัจจุบันอยู่ที�เท่าใด
A : ความสามารถในการผลิตของอลูคอน ปัจจุบันอยู่ที�ร้อยละ �� 
Q : สัดส่วนของลูกค้าในปีที�ผ่านเทียบกับปัจจุบันแตกต่างกันหรือไม่
A : สัดส่วนของลูกค้าในปัจจุบันยังคงใกล้เคียงกับในปีที�ผ่านมา

ลงนาม...............................................................ประธานที�ประชุม

(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

ลงนาม..............................................................เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาชามงคล) 

บันทึกการประชุมโดย

(นายสมชาย อังสนันท์)

 A : สัดส่วนของลูกค้านั�นแยกเป็นลูกค้าต่างประเทศจำนวนร้อยละ �� และลูกค้าในประเทศจำนวนร้อยละ �� แต่ลูกค้า
ในประเทศบางรายนั�นเป็นบริษัทบรรจุน้ำยาของสินค้าแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศทันที จึงถือว่าสัดส่วนของลูกค้าต่างประเทศทั�ง
โดยตรงและโดยอ้อมนั�นอยู่ที�มากกว่าร้อยละ �� ดังนั�นการย้ายสายการผลิตไปที�โรงงานศรีราชา ซึ�งใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังจะทำให้
ต้นทุนการขนส่งนั�นลดลง เพราะส่วนใหญ่การผลิตเป็นการผลิตเพื�อการส่งออก 

วาระที� �
พิจารณาวาระอื�นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้พิจารณาเรื�องอื�นใด
ปิดการประชุม เวลา ��.�� น.

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



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��
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หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล
Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment 

นโยบายในการเงินปันผลของบริษัท

Dividend Policy

 ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื�องเงินปันผล กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกำไรในกรณีที�
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล �� – ��%
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน � เดือนนับแต่วันที �ประชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติหรือวันที �คณะกรรมการมีมติแล้แต่กรณี 
ทั �งนี �ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู ้ถ ือหุ ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเง ินปันผลนั �นในหนังสือพิมพ์ด้วย ในปี ���� 
มติคณะกรรมการบริษัทครั�งที� ��� กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา �� บาทต่อหุ้น

 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที�จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ �� ดังนั�น จำนวนภาษีที�จะถูกหักไว้คิด
เป็นจำนวน �.�� บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที�ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที�จ่ายแล้วจะเท่ากับ ��.�� บาทต่อหุ้น และรวม
เป็นจำนวนเงินปันผลทั�งหมดที�บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ ���,���,��� บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั�งที� �� เพื�อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

 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 ��-��% 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 ����, the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. ��� resolved for the annual 
dividend payment of Baht �� per share.
 In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of �� % 
of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht �.�� with 
the balance of dividend paid in cash being Baht ��.�� per share and the total amount of dividend payment will be equivalent 
to Baht ���,���,���.  The Company will propose the said resolution on the dividend payment to the consideration of the 
Annual General Meeting of Shareholders No. �� for approval, accordingly. 



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี ���� – ����

Details of the company’s payment of dividend between ���� – ����

การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี ���� ถึง ����

ปี
จำนวน

ทุนเรือนหุ้น 
(����)

กำไรสุทธิ 
(����)

จำนวน
เงินปันผล 
บาท/หุ้น

จำนวนหุ้น
ปันผล

หุ้นสามัญ/หุ้น

จำนวนเงิน
ปันผลทั�งหมด

บาท/หุ้น
ร้อยละของ
กำไรสุทธิ

����
����
����
����
����
����

��,���
��,���
��,���
��,���
��,���
��,���

���,���
���,���
���,���
���,���
���,���

�,���,���

�.��
�.��
�.��

��.��
��.��
��.��

-
-
-
-
-
-

�.��
�.��
�.��

��.��
��.��
��.��

��.��
��.��
��.��
��.��
��.��
��.��

Dividend Payment between ���� - ����

Year
Capital
Stock
(����)

Net Profit
(����)

Dividend
(Baht/Share)

Dividend 
(Stock/Share)

Total Dividend
(Baht/Share)

% of 
 Net Profit

����
����
����
����
����
����

��,���
��,���
��,���
��,���
��,���
��,���

���,���
���,���
���,���
���,���
���,���

�,���,���

�.��
�.��
�.��

��.��
��.��
��.��

-
-
-
-
-
-

�.��
�.��
�.�� 
��.��
��.��
��.��

��.��
��.��
��.��
��.��
��.��
��.��
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รายละเอียดของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัท
Information on proposed directors to be appointed as the directors

วัตถุประสงค์และเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัท

 ข้อที� �� ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง � ใน � เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที�จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที�สุดกับส่วน � ใน � กรรมการที�จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน  จะเป็นกรรมการคนที�
อยู่ในตำแหน่งนานที�สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ�งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั�งใหม่ได้
 ข้อที� �� ในกรณีที�ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ�งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ���� เข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจำนวนกรรมการที�ยังเหลืออยู่
ในการประชุมครั�งนี� มีกรรมการที�ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน � คน ได้แก่
  • นายสมชาย อังสนันท์ 
  • นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ 
  • นางเอื�อมพร ภมรบุตร 
  • นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์
 และมีการเสนอตั�งกรรมการที�มิใช่กรรมการบริหารจำนวน � คน ได้แก่
  • นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

 ข้อที� �� ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจำนวน
กรรมการทั�งหมดต้องมีถิ�นอยู่ในประเทศไทย

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

follows:

 Article �� 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 alphabetical order.  
A retiring Director is eligible for re-election.

 Article ��    The Company shall have the Board of Directors comprising not less than � directors but not
exceeding than �� directors, and not less than one-half (�/�) of the total number of directors must have a residence in the
Kingdom of Thailand.

 Article ��  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 attributes pursuant to Section
�� of the Public Limited Company Act. B.E. ���� 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 affirmative vote of
not less than three-fourths of the remaining Directors.
 For this meeting, there are � directors who retire by rotation namely as follows;
  • Mr. Somchai Aungsanant 
  • M. Takaaki Takeuchi 
  • Mrs. Eumporn Pamornbutr 
  • Mr. Krit Indhewat
 In addition, the Company would like to appoint one addition director, who is
  • Ms. Kasumi Takeuchi 



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��
การพิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

เห็นควรเลือกบุคคลดังต่อไปนี�เป็นกรรมการของบริษัท
The meeting should consider and appoint these persons 

to be the Company’s directors for another period

(�) ชื�อ :
ตำแหน่ง :
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื�น :
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที�ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจการอื�น ๆ :

- กิจการอื�น ๆ ที�อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :
การเข้าร่วมประชุม  :    
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง : 
จำนวนปีที�ดำรงตำแหน่ง / เริ�มเมื�อ : 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : 

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, USA
ไม่มี
ไม่มี 
��,��� หุ้น = �.��% (ไม่มีการเปลี�ยนแปลง)
(คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
���� – ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

ไม่มี
� รายคือ  กรรมการ 
  บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที�ปรึกษาอื�นใด 
ในกิจการอื�น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

�/� ครั�ง
กรรมการอิสระ
�� ปี / ����
• ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงานที�ได้รับ
   เงินเดือนประจำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
   ไม่สามารถทำหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ

นายสมชาย อังสนันท์ (��)

Name:

Position:                     
Education:                

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :
Relationship: 
Company’s securities holding as at ��st December ���� :

Work Experience:

Current position in other organization: 
- in listed companies :

Independent Director and Chairman of Board of Directors
- Bachelor degree of Arts, Thammasart University
- MBA – West Texas State University, USA
None
None
��,��� shares = �.�� % (No change)
(Spouse – no share & no minor children) 
���� – present       Director 
                               Podium Home Center Co., Ltd.

None

Mr. Somchai Aungsanant (��)
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(�) ชื�อ :
ตำแหน่ง :    

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื�น :
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที�ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื�น ๆ 
- กิจการอื�น ๆ ที�อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :
การเข้าร่วมประชุม  :    
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง : 
จำนวนปีที�ดำรงตำแหน่ง /เริ�มเมื�อ :
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
Master of Science in Packaging, Michigan State University, 
USA.
ไม่มี
ไม่มี
��,��� หุ้น = �.��% (ไม่มีการเปลี�ยนแปลง) 
(คู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ปี ���� - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ไม่มี
ไม่มี
� รายคือ กรรมการ – สมาคมชาวญี�ปุ่นในประเทศไทย
� รายคือ กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี�ส จำกัด

�/� ครั�ง
กรรมการ
�� ปี / ����
• เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
   หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
   ไม่สามารถทำหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (��)

- in  non-listed companies : 
- in other organizations : 

- in other organization (that may cause any conflict of 
interest to Company) :
Numbers of meeting attendances :
Proposed position : 
Year in Position / Start from : 
Conflict of Interest : 

� company : Director - Podium Home Center Co., Ltd.
Not being any director, executive or consultant in other 
organization (such as Association or Foundation)
Not being any director or executive in such organization

�/� times
Independent Director
�� years / Year ����
• Not 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.



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

(�) ชื�อ :
ตำแหน่ง :   

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 
   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรการเงินเพื�อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี 
 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification 
    Program ปี ���� 
 - หลักสูตรการบริหารความเสี�ยงสำหรับผู้บริหารจาก
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี ���� 
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี ���� 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี ����

นางเอื�อมพร ภมรบุตร (��)

Name:
Position :                     
Education :                

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :
Relationship : 
Company’s securities holding as at ��st December ���� :
Work Experience :

Current position in other organization : 
- in listed companies :  
- in  non-listed companies : 
- in other organizations : 
- in other organization that may cause any conflict of 
interest to Company : none 
Numbers of meeting attendances :
Proposed position : 
Year in Position / start from :
Conflict of Interest :

Director and Managing Director (Authorized Director)
Master of Science in Packaging, Michigan State University, 
USA.
None
None
��,��� shares = �.��% (no change)
(Spouse and minor children – no share)
���� – present Managing Director 
  Alucon Public Company Limited

None
None
� organization : Trustee - Japanese Association in Thailand
� company : Director – Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

�/� times
- 
�� years / ����
• Being a director who get the monthly benefit from 
   the Company
• Not being any kind of service professional to the Company
• Having any relationship with any business linking to 
   the Company which influent to the decision making 
   independently.

Mr. Takaaki Takeuchi (��)



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื�น :
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที�ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื�น ๆ 

- กิจการอื�น ๆ ที�อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :
การเข้าร่วมประชุม :   
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง : 
จำนวนปีที�ดำรงตำแหน่ง : 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : 

ไม่มี
��,��� หุ้น = �.�� % (ไม่มีการเปลี�ยนแปลง)
(คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ปี ���� – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ปี ���� – ���� ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ไม่มี
� ราย ได้แก่   กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด
� รายได้แก่
�. กรรมการ – มูลนิธิฮาร์ทมุทและอิลซี�เพื�อเด็ก, 
         ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
�. ประธาน – มูลนิธิฮาร์ทมุทและอิลซี�เพื�อเด็ก, ประเทศไทย
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

�/� ครั�ง
กรรมการ
�� ปี / ����
• เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงานที�ได้รับ
   เงินเดือนประจำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
   ไม่สามารถทำหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ

Name :
Position :                     
Education :                

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :

Relationship : 
Company’s securities holding as at ��st December ���� :

Director, Assistant Managing Director (Authorized Director)
- Bachelor degree of Business Administration in Accounting, 
  South East Bangkok College
- Certificate - Mini MBA, Thammasat University 
- Certificate - Financial Management, 
  Chulalongkorn University
- Training by Federation of Accounting Professions
 - Chief Financial Officer Certification Program from 
   Federation of Accounting Professions in year ���� 
 - Risk Management for Executive Program from 
   Chulalongkorn University
- Directors Accreditation Program (DAP) – in year ����
- Finance for Non-Finance Directors – in year ����
- Role of Compensation Committee – in year ����
None

��,��� shares = �.��% (No change)
(Spouse – no share & no minor children)

Mrs. Eumporn Pamornbutr (��)



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

(�) ชื�อ :
ตำแหน่ง :    
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื�น :
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที�ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจการอื�น ๆ 

กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
ไม่มี
ไม่มี
��,��� หุ้น = �.��% (ไม่มีการเปลี�ยนแปลง)
(คู่สมรสถือหุ้นจำนวน �,��� หุ้น = �.��% และไม่มีบุตรที�ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
กรรมการ – บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
ที�ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด

ไม่มี
� รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
  ที�ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด
กรรมการ – Rotary Club of Bangkapi Foundation

นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ (��)

Work Experience :

Current position in other organization: 
- in listed companies :  
- in  non-listed companies : 

- in other organizations : 

- in other organization that may cause any conflict of 
interest to Company :
Numbers of meeting attendances :
Proposed position : 
Year in Position / start from :
Conflict of Interest :

���� – present  Senior Assistant Managing Director
  Alucon Public Company Limited
���� – ���� Assistant Managing Director
  Alucon Public Company Limited

None

� company : Director 
  H.W Schneider Co., Ltd. 
� organizations :
�. Director – Hartmuth & Illse Schneider Foundation for 
        Children, Switzerland
�. President - Hartmuth & Illse Schneider Foundation for 
         Children, Thailand
Not being any director or executive in such organization

�/� times
Director
�� years / Year ����
• 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.



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

Name :

Position:                     

Education:                

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :

Relationship: 

Company’s securities holding as at ��st December ���� :

Work Experience:

Current position in other organization: 

- in listed companies :  

- in  non-listed companies : 

- in other organizations : 

- in other organization (that may cause any conflict of 

interest to Company) :

Numbers of meeting attendances :

Proposed position : 

Year in Position : 

Conflict of Interest : 

Independent Director, Audit Committee 

Bachelor Degree – London University, England

None

None

��,��� shares = �.��% (no change)
(Spouse hold �,��� shares = �.��% and no minor children)
Director – Advance Ad Co., Ltd.
Board Consultant – Kodanmal Co., Ltd. 

None

� companies : Director – Advance Ad Co., Ltd.
  Board Consultant – Kodanmal Co., Ltd.
Director – Rotary Club of Bangkapi Foundation 

Not being any director or executive in such organization

�/� times
Independent Director and Audit Committee

�� years / Year ����
• Not 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.

Mr. Krit Indhewat (��)

- กิจการอื�น ๆ (ที�อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท) :
การเข้าร่วมประชุม :  
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง : 
จำนวนปีที�ดำรงตำแหน่ง : 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : 

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

�/� ครั�ง
�� ปี / ����
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงานที�ได้รับ
   เงินเดือนประจำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
   ไม่สามารถทำหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

(�) ชื�อ :
ตำแหน่ง :    
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื�น :
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที�ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื�น ๆ 

- กิจการอื�น ๆ (ที�อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท) :

การเข้าร่วมประชุม :  
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง : 
จำนวนปีที�ดำรงตำแหน่ง : 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : 

-

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, University of Tokyo, Japan
- Master of Public Policy, National Graduate Institute for 

  Policy Studies, Japan
- MBA with High Distinction – University of Michigan, USA 
ไม่มี
นายทาคะอะกิ ทาเคะอุจิ – อา
ไม่มี 
(สามี และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
���� – ปัจจุบัน รองผู้จัดการ แผนกบริหารทั�วไป 
  รองประธาน คณะกรรมการสายงาน
  ระหว่างประเทศ 
  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
���� – ���� ผู้จัดการส่วน แผนกวางแผน 
  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     
���� – ���� พนักงานระดับ Junior, ส่วนงานสวัสดิการ
  พลเมืองอาวุโส
  Chiba Prefectural Government

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที�ปรึกษาอื�นใด 
ในกิจการอื�น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
� รายคือ รองผู้จัดการแผนกบริหารทั�วไปและ
 รองประธานคณะกรรมการสายงานระหว่างประเทศ 
 – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี�ส จำกัด

-

กรรมการที�มิใช่กรรมการบริหาร
-

• ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
   หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
   ไม่สามารถทำหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ 

นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ (��)

การแต่งตั�งกรรมการผู้มิใช่กรรมการบริหาร / The appointment of non-executive director



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นนี� บันทึกเมื�อวันที� �� ธันวาคม ����
Note: this information was recorded on the ��st December ����
สรุปการแต่งตั�งและการลาออกของกรรมการบริษัทในปี ����
Record of appointment and resignation of directors of the Company in the year ����

กรรมการเข้าใหม่
New director

กรรมการลาออก
Resignation of director (s)

วัน-เดือน-ปี
Date-Month-Year

- - -

Name :

Position:                     

Education:                

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :
Relationship: 
Company’s securities holding as at ��st December ���� :
Work Experience:

Current position in other organization: 
- in  non-listed companies : 
- in other organizations :

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

Proposed position : 
Year in Position / Start from : 
Conflict of Interest : 

-
- Bachelor degree of Laws, University of Tokyo, Japan
- Master of Public Policy, National Graduate Institute for 
  Policy Studies, Japan
- MBA with High Distinction – University of Michigan, USA 
None

Mr. Takaaki Takeuchi – Uncle
None

���� – Present Deputy General Manager, Administration 
  Division 
  Vice-chairperson, International Committee 
  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     
���� – ���� Section Manager, Planning Division 
  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     
���� – ���� Junior officer, Senior Citizens’ Welfare 
  Division
  Chiba Prefectural Government

None

Not being any director, executive or consultant in other 
organization (such as Association or Foundation)
� company : Deputy General Manager, Administration 
  Division 
  Vice-chairperson, International Committee 
  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     
Non-executive Director 
� Year 
• Not being a director who get the monthly benefit from 
  the Company 
• Not being any kind of service professional to the Company 
• Having relationship with Takeuchi Press Industries linking 
  to the Company which influent to the decision making 
  independently.

Ms. Kasumi Takeuchi (��)



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��
เอกสารแนบ �
Attachment �

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

 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
พ.ศ. ���� ดังนี� 

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

   • ประธานคณะกรรมการ จำนวน ���,�� บาท/ปี
   • กรรมการ จำนวน ���,��� บาท/คน/ปี

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ���� ดังนี� 
   • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ���,��� บาท/ปี
   • กรรมการตรวจสอบ จำนวน ���,��� บาท/คน/ปี

และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประจำปี ���� ดังนี�
   • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จำนวน ��,��� บาท/ครั�งประชุม
   • กรรมการบริหารความเสี�ยง จำนวน ��,��� บาท/ครั�งประชุม

   • Chairman of Board of Directors at Baht ���,��� per person per annum
   • Director at Baht ���,��� per person per annum

and the remuneration payment for Audit Committee for ���� as follows: 
   • Chairman of Audit Committee at Baht ���,��� per person per annum
   • Audit Committee at Baht ���,��� per person per annum

and the remuneration payment for Risk Management Committee for ���� as follows: 
   • Chairman of Risk Management Committee at Baht ��,��� per meeting
   • Risk Management Committee at Baht ��,��� per meeting



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��
ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ, กรรมการ, และคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ  
ปี ���� และ ปี ����
The table illustrates the comparison of remuneration for Chairman of Board of Directors, Directors and all 
sub-committees between ���� and ����

• จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี ���� คือ �,���,��� บาท/ปี
   The total amount of director remuneration for year ���� shall be Baht �,���,��� per annum
• จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ���� คือ ���,��� บาท/ปี
   The total amount of audit committee remuneration for year ���� shall be Baht ���,��� per annum
• จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประจำปี ���� คือ ���,��� บาท/ปี
   The total amount of risk management committee remuneration for year ���� shall be Baht ���,��� per annum

ชื�อ
name

ตำแหน่ง
position

ปี ����
year ����
(บาท/Baht)

ปี ����
year ����
(บาท/Baht)

นายสมชาย อังสนันท์
Mr. Somchai Aungsanant

ประธานคณะกรรมการ 
Chairman of Board of Directors ���,������,���

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
Mr. Takaaki Takeuchi
นางเอื�อมพร ภมรบุตร

Mrs. Eumporn Pamornbutr

นายศุภชัย หล่อวณิชย์
Mr. Subpachai Lovanit

กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ
Director & Managing Director

กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน
Director – Plant Manager

กรรมการ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
Director & Senior Assistant Managing Director 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 
Risk Management Committee

���,������,���

���,���

��,���/ครั�ง

���,���

���,������,���

นางสาวสาลินี มาตานี
Ms. Salinee Matahni

กรรมการ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Director – Assistant Managing Director

���,������,���

นายโยชิฮิโร มิตซูตะ
Mr. Yoshihiro Mitsuta

กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส
Director – Senior Technical Manager

���,������,���

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
Mr. Toshiyuki Koike

กรรมการอิสระ 
Independent Director 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Chairman - Audit Committee   

กรรมการบริหารความเสี�ยง
Risk Management Committee

นางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์
Ms. Vrinporn Eur-anant

กรรมการอิสระ
Independent Director 

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

���,������,���

���,������,���

���,������,���

นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ 
Mr. Krit  Indhewat

กรรมการอิสระ
Independent Director 

กรรมการตรวจสอบ
Audit Committees

���,������,���

���,������,���

���,������,���

��,���/ครั�ง-

-

��,���/ครั�ง-

นายวิบูลย์ เอื�ออนันต์
Mr. Vibool Uer-anant

กรรมการ
Director

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
Chairman – Risk Management Committee

���,������,���



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��
เอกสารแนบ �
Attachment �

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนประจำปี ����
Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year ����

 เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ���� ซึ�งกำหนดให้ที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั�งผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� ��� เมื�อ
วันที� �� กุมภาพันธ์ ���� ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั�งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ���� โดยเสนอให้แต่งตั�ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
อีกครั�งหนึ�ง

 ปี ���� บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั�งสิ�น �,���,��� บาท ซึ�ง
สามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีที�ผ่านมา ดังนี�

รายชื�อผู้สอบบัญชี เลขที�ใบอนุญาต จำนวนปีที�สอบบัญชีให้กับบริษัท
�. นายบัณฑิต ตั�งภากรณ์
�. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
�. นายสุเมธ แจ้งสามสี       

����
����
����

�     และ/หรือ
�     และ/หรือ

-

ปี จำนวนเงิน (บาท) เปลี�ยนแปลงจากปีก่อน (บาท)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี ���� 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี ���� 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี ����
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี ����
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี ����      

�,���,���
�,���,���
�,���,���
�,���,���
�,���,���

-
��,���

(��,���)
��,���
��,���

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีที�เสนอแต่งตั�ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื�นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด 

ความสัมพันธ์กับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

 สำนักงานผู้สอบบัญชีที�เสนอแต่งตั�ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนปี ���� รวมเป็นระยะเวลามากกว่า �� ปี ในการสอบ
บัญชีของบริษัท 

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��
เอกสารแนบ �
Attachment �

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี�มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this Proxy Form to the meeting, even for shareholders who attend the meeting in person.

หนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ข)
Proxy (Form B)

เขียนที�...........................................................................
Written at 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ................................................................
Shareholder’s Registration No.

ข้าพเจ้า..........................................................................(�)

(�)

I/We

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั�งสิ�นรวม........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................เสียง ดังนี�

หุ้นสามัญ....................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง ดังนี�
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

Ordinary share shares and are entitled to vote equal to vote

หน้าที� � ของจำนวน � หน้า

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of ALUCON Public Company Limited

(�)

Name

Residing at Road Tambol/Kwaeng

age years
�. ชื�อ........................................................................................................................................อายุ.........................ปี

อยู่บ้านเลขที�......................................ถนน.......................................ตำบล/แขวง.....................................................

Amphur/Khet Province Postal Code or
อำเภอ/เขต....................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

Name

Residing at Road Tambol/Kwaeng

age years
�. ชื�อ........................................................................................................................................อายุ.........................ปี

อยู่บ้านเลขที�......................................ถนน.......................................ตำบล/แขวง.....................................................

Amphur/Khet Province Postal Code or
อำเภอ/เขต....................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

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

อยู่บ้านเลขที�........................................................................................................................................................................
Address

สัญชาติ..........................................................................
Nationality

วันที�.............เดือน.............................พ.ศ.......................
Date Month Year

 (ปิดอากรแสตมป์  
�� บาท)

(Duty Stamp 
�� Baht)



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี�
or to appoint  the following Independent Director and A Member of the Audit Committees as follows:

หน้าที� � ของจำนวน � หน้า

(�)

วาระที� �

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี� ดังนี�
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ อายุ �� ปี

ที�อยู่
Address no.

: ��/� หมู่ที� � ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา �����
: ��/� Moo �, Tambol Kukkhuk, Amphur Takuapa, Pang-nga Province �����

หมายเหตุ : 

มี / Yes

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั�งนี�
Interest on the agenda proposed to AGM

Mr. Toshiyuki Koike aged �� years old

ไม่มี / No

Name

Residing at Road Tambol/Kwaeng

age years
�. ชื�อ........................................................................................................................................อายุ.........................ปี

อยู่บ้านเลขที�......................................ถนน.......................................ตำบล/แขวง.....................................................

Amphur/Khet Province Postal Code or
อำเภอ/เขต....................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ

นางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์ อายุ �� ปี

ที�อยู่
Address no.

: �� หมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ
: �� Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok 

หมายเหตุ : 

มี / Yes

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั�งนี�
Interest on the agenda proposed to AGM

Ms. Vrinporn Uer-anant aged �� years old

ไม่มี / No

 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� �� ในวันพฤหัสบดี �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม MR ��� ชั�น � ศูนย์การประชุมนานาชาติ
ไบเทค เลขที� �� ถนนบางนา-ตราด กม.� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย

 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.�� on Thursday ��th April ���� at ��.�� a.m. at Meeting Room MR��� �nd Floor of Business 
International Trade & Exhibition Centre, No. �� Bangna-Trad Road, Km.�, Bangna, Bangkok Metropolis or such other
date, time and place as may be postponed or changed.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั�งที� �� เมื�อวันที� �� เมษายน ����
To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. �� held on 
��st April ����



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

หน้าที� � ของจำนวน � หน้า

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที� � พิจารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี� 
นายสมชาย อังสนันท์, นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ, นางเอื�อมพร ภมรบุตร และ นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ 
To consider and approve appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely
Mr. Somchai Aungsanant, Mr. Takaaki Takeuchi, Mrs. Eumporn Pamornbutr and Mr. Krit Indhewat

วาระที� � พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
To consider and approve the Company’s Financial Statements, Statements of financial position and
Statements of comprehensive income for the year ended ��st December ����

วาระที� � พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี ���� และ การจ่ายเงินปันผล
To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year ���� and dividend
payment



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

หน้าที� � ของจำนวน � หน้า

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด
To elect all proposed directors

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

การแต่งตั�งกรรมการรายบุคคล
To elect each director individually
ก) นายสมชาย อังสนันท์  A) Mr. Somchai Aungsanant

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข) นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ  B) Mr. Takaaki Takeuchi
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ค) นางเอื�อมพร ภมรบุตร  C) Mrs. Eumporn Pamornbutr
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ง) นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์  D) Mr. Krit Indhewat
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที� � พิจารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการใหม่ – นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ 
To consider and approve appointment of new director – Ms. Kasumi Takeuchi 

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

หน้าที� � ของจำนวน � หน้า

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที� � พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี ����
To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in ����

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

วาระที� � พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที� �� 
To consider and approve on changing the Article of Association, Clause ��

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที� � พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ����
To consider and approve appointment of auditor for year ending ��st December ���� and to fix their
remuneration

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��
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วาระที� �� พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)
To consider other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(�) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั�น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.

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.                                                   

(�)

กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั�น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

• กรุณาแนบสำเนา
   บัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์
   รับรองสำเนาถูกต้อง
• Please enclose 
   a certified copy

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

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

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

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

ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุม
มีการพิจารณาหรือมติในเรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมข้อเท็จ
จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

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

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



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

หน้าที� � ของจำนวน � หน้า

หมายเหตุ 
�. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงใดๆ
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

�. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

�. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล
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.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
The appointment of Proxy by a shareholder of ALUCON Public Company Limited

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข)
Annex to the Proxy (Form B)

 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� �� ในวันที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องประชุม MR��� ชั�น � 
ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวันเวลาและสถานที�อื�นด้วย
 For the Annual General Meeting of the Shareholders No. �� to be held on Thursday ��th April ���� at ��.�� a.m. 
at Meeting Room MR���, �nd Floor, Business International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok or any 
adjournment at any date, time and place thereof

วาระที�........................... เรื�อง..............................................................................................................................................
Agenda Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที�........................... เรื�อง..............................................................................................................................................
Agenda Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

หน้าที� � ของจำนวน � หน้า

วาระที�........................... เรื�อง..............................................................................................................................................
Agenda Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที�........................... เรื�อง..............................................................................................................................................
Agenda Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ก)
(a)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี�
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

(ข)
(b)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที�...........................

ชื�อกรรมการ.........................................................................................................................................................

เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื�อกรรมการ.........................................................................................................................................................
Name of Director

Subject: Election of Directors (Continued)
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ก. การมอบฉันทะ

�.   การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

�.   การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
      ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื�อและรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที�เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี� 

�.   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื�อและรายละเอียดของกรรมการอิสระนั�นลงในใบมอบฉันทะ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี�ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย

•

�. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ อายุ �� ปี
ที�อยู่ ��/� หมู่ที� � ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา ����� หรือ

�. นางสาววรินทร์พร เอื�ออนันต์ อายุ �� ปี
ที�อยู่ �� หมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คำชี�แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั�งที� ��

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
วันที� �� เมษายน ����

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื�อให้ผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื�นหรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ที�บริษัทกำหนดรายชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื�อเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษัทจะเริ�มทำการตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนตั�งแต่เวลา �.�� น.เป็นต้นไป ณ ห้อง MR��� 
ชั�น � ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที� �� ถนนบางนา-ตราด กม.� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที�ที�แนบ
มานี�
บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั�นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที�บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ�งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

นอกจากนี� บริษัทยังได้ทำการเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว๊ปไซท์ของบริษัทซึ�งผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลด
ได้ที� www.alucon.th.com

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ซึ�งปรากฎรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น 
บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

• ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื�นต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัท ณ สถานที�ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้า
ประชุม

เอกสารแนบ �



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลง
ลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ �� บาท 

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ �.� ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง
ลายมือชื�อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ�งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ�งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ถือหุ้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้ถือหุ้นซึ�งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมี
ข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติตบุคคลซึ�งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื�อรับรอง
สำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ �.� ข้างต้น

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ �.� ข้างต้น
�.   ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม �.� ข้างต้น 

(ข) เอกสารที�มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั�น 
รับรองความถูกต้องของคำแปล

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั�น อาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั�นตั�งอยู่ หรือ
โดยเจ้าหน้าที�ของนิติบุคคลนั�นก็ได้ ทั�งนี�จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื�อผูกพัน
นิติบุคคลและเงื�อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื�อที�ตั�งสำนักงานใหญ่

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมา พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ �� บาท 

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

�.   ผู้ถือหุ้นซึ�งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จัดตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ � และข้อ � มาใช้บังคับ
     โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ�งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จัดตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่
     กรณี ทั�งนี�ภายใต้บังคับดังนี� 

�.� สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือ
หน่วยงานใดในประเทศที�ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมีภูมิลำเนาอยู่ มีอายุเกินกว่า � ปี

�.� หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

�.� เอกสารของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะที�จำเป็นต่อการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
�.� หนังสือมอบฉันทะของผู้ดูแล (custodian) หมดอายุ 

�.� มีการขีดฆ่า ขีดตก หรือเพิ�มเติมข้อความใด อันเป็นสาระสำคัญของหนังสือมอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนาม
กำกับการแก้ไขดังกล่าว

�.   บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนหรือไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหาก

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

ข้อมูลของกรรมการ – ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
Director Information - Proxy

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั�งที� ��
Annual General Meeting of Shareholders No. ��

วันที� �� เมษายน ����
��th April ����

�.  นายโทชิยูกิ โคอิเกะ อายุ �� ปี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี�ยง
ที�อยู่ : ��/� หมู่ที� � ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา �����
การศึกษา : ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
จำนวนครั�งที�เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี ���� : � ครั�ง จาก � ครั�ง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ – ไม่มี 
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นครั�งนี�

Mr. Toshiyuki Koike Age �� years old 

เอกสารแนบ ��
 Attachment ��

•

•

•

•

•

•

Position : Independent Director, Chairman - Audit Committee and Risk Management Committee
Address : ��/� Moo � Tambol Kukkhuk, Amphur Takuapa, Pang-nga Province ����� 
Education : Master Degree on Management, Mahidol University, Thailand
Numbers of meeting attendances : �/� times 
Company’s securities holding : - none - 
No interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders 

•

•

•

•

•

•

�.  นางวรินทร์พร เอื�ออนันต์ อายุ �� ปี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที�อยู่ : �� หมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA
จำนวนครั�งที�เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี ���� : � ครั�ง จาก � ครั�ง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ ���,��� หุ้น
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นครั�งนี�

Ms. Vrinporn Uer-anant Aged �� years old

•

•

•

•

•

•

Position : Independent Director and Audit Committee 

Address : �� Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok 
Education :  MBA, Utah State University, USA
Numbers of meeting attendances : �/� times 
Company’s securities holding : ���,��� shares
No interest on the agenda proposed to this Annual General Meeting of Shareholders 

•

•

•

•

•

•



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

คำนิยามกรรมการอิสระ

�.

เอกสารแนบ ��

 บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที�เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที�กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี� 

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจำนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั�งนี�ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั�น ๆ ด้วย

�. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (�) ปี ทั�งนี�ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

�. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง 
และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

�. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที�มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (�) ปี 

�. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (�) ปี

�. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นสวนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (�) ปี

�. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ที�
เกี�ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

�. ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

�. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ�งของจำนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที�มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น��

ข้อบังคับ (ฉบับย่อ)
ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
หมวดที� �

การโอนหุ้น
ข้อ ��

เอกสารแนบ ��

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั�นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ �� ของ
จำนวนหุ้นที�ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั�งหมด

หมวดที� � 
คณะกรรมการ

ข้อ ��

ข้อ �� ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั�งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี� 
(�)
(�)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที�ตนถืออยู่ด้วยจำนวนกรรมการที�จะเลือกตั�ง

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจำนวน
กรรมการทั�งหมดต้องมีถิ�นอยู่ในประเทศไทย

หมวดที� �
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ �� คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำป ีภายในสี�เดือนนับแต่วันสิ�นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท

ข้อ �� ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที� วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ 
หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน � วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า � วัน 

ข้อ �� ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี�สิบห้าคน หรือไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจำนวนหุ้นทั�งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจำนวนหุ้นทั�งหมด จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้าของจำนวนหุ้นทั�ง
หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบของจำนวนหุ้นทั�งหมดจะเข้าชื�อกันทำ
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน � เดือน นับแต่วันได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ �� ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง � ใน � เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที�สุดกับส่วน � ใน �
กรรมการที�จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที�อยู่ในตำแหน่งนานที�สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการ
ซึ�งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั�งใหม่ได้

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดตาม (�) เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
ในกรณีที�เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(�) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที�จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั�งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี�ขาด



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ��

หมวดที� �
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ ��

ข้อ �� คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี�ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปีเพื�อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี� คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที� �
เงินปันผล

ข้อ �� ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงิน
ปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั�งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที�จะทำ
เช่นนั�น และรายงานให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน � เดือนนับแต่วันที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั�งนี�ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ ��

ข้อ �� ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือดำรงตำแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท 

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี�จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน

ข้อ �� ผู้สอบบัญชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั�ง ที�มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและ
ปัญหาเกี�ยวกับบัญชีของบริษัท เพื�อชี�แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที�
ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั�งนั�นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ �� มติที�ประชุมผู้ถือหุ้นนั�นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี� 

ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั�งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ�งชั�วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที�กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป 
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั�งหลังนี�ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(�) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีกเสียงหนึ�งเป็นข้างมาก

(�) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที�ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(�) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(�) ในกรณีดังต่อไปนี� ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจำนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สำคัญให้แก่บุคคลอื�น

การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท (ข)
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สำคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
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Grand Hall Mezzanine Floor

Dressing Rooms and Control Rooms

SECOND FLOOR

GRAND HALL & MEETING ROOMS
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