
วนัองัคารที� 4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ หอ้งประชมุ MR214 ชั�น 2 ศนูยก์ารประชมุนานาชาตไิบเทค

เลขที� 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่ง เชน่ เพ่ิงเดนิทางไป-กลบัจากประเทศกลุม่เสีย่ง หรอืมีอาการเก่ียวกบัทางเดนิหายใจ สามารถมอบฉนัทะ

ใหผู้อ่ื้นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุ โดยสง่มาท่ีส �านกัเลขานกุารบรษัิท ตามท่ีอยูข่องบรษัิทดงันี ้ 

Shareholders who are in a high-risk situation, for example, had recently travelled to any high-risk countries, or  

suffers any respiratory symptoms, are advised to send a substitute in place to attend the meeting, via the  

company’s address as follows: 

จงึเรยีนมาเพ่ือทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบตัติามมาตรการดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั

Please be informed and ask for coorperation in strictly implementing the said measures.

บรษัิทจะด�าเนินการคดักรองพรอ้มทัง้อปุกรณต์า่งๆ บรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ กรณีท่ีพบผูมี้ความเสีย่งตอ้งขอสงวนสทิธิ์ในการ

เขา้ไปในหอ้งประชมุ โดยทา่นสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได้

The company will be implementing health checks, in front of the meeting room. In the situation of finding one with 

risk, we will kindly ask to deny their entry, in which you may send a substitute in place to attend the meeting instead.

บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

(สง่ถงึ เลขานกุารบรษัิท) 

เลขท่ี 500 หมูท่ี่ 1 ซอยสขุมุวิท 72 ถนนสขุมุวิท 

ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270

Alucon Public Company Limited

(Attn. Company Secretary)

No. 500 Soi Sukhumvit 72, Sukhumvit Rd., 

Samrong Nua Sub-district, Muang Samutprakarn District, 

Samutprakarn District 10270

1.

1.

2.

2.

แนวทางปฏบิตัตินส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019

Guidelines for attending meetings,

in regards to the outbreak of the Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)

ตามท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณด์งักล่าว  

จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

According to the spread of the new Coronavirus 2019 (COVID-19), the Company worries of the situation.  

So, please be informed of the new guidelines, as listed;



      13 กรกฎาคม 2563

เรือ่ง ก�าหนดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 60

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

สิ่งทีส่่งมาดว้ย

 เอกสารแนบ 1 - แบบฟอรม์ลงทะเบียน (ตอ้งน�ามาในวนัประชมุ)

 เอกสารแนบ 2 - ส �าเนารายงานการประชมุสามญัประจ�าปี ครัง้ท่ี 59

 เอกสารแนบ 3 - รายงานประจ�าปี 2562

 เอกสารแนบ 4 - หลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานและการจา่ยปันผล

 เอกสารแนบ 5 - รายละเอียดของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

 เอกสารแนบ 6 - รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ

 เอกสารแนบ 7 - รายละเอียดของผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนประจ�าปี 2563

 เอกสารแนบ 8 – รายละเอียดหนงัสือบรคิณหส์นธิ

 เอกสารแนบ 9 - หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.

 เอกสารแนบ 10 - ค�าชีแ้จงวิธีมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีตอ้งน�ามาแสดงในวนัประชมุ

 เอกสารแนบ 11 - ขอ้มลูของกรรมการ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้)

 เอกสารแนบ 12 - ค�านิยามกรรมการอิสระ

 เอกสารแนบ 13 - ขอ้บงัคบัของบรษัิทในวนัท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้

 เอกสารแนบ 14 - แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ

(อยูใ่นรูปแบบ CD ท่ีสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้และผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดรายละเอียดของรายงาน

ประจ�าปีไดจ้ากควิอารโ์คด้ท่ีแสดงอยูม่มุขวาดา้นบน)

 ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 356 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2563 มีมติใหจ้ดัการประชมุใหญ่

สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 60 ในวนัองัคารท่ี 4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ MR214 ชัน้ 2 ศนูยก์ารประชมุนานา 

ชาตไิบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 59 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 

(เอกสารแนบ 2)

พจิารณารับทราบรายงานประจ�าปี 2562 และผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัช ี2562

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ความเหน็คณะกรรมการ

การประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 59 ไดจ้ดัใหมี้ขึน้ในวนัท่ี 18 เมษายน 2562 โดยมีส�าเนารายงานการประชมุ ตามท่ีได้

จดัสง่มาพรอ้มนี ้ซึง่ทางบรษัิทไดจ้ดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และเผยแพรส่ �าเนา

รายงานการประชมุดงักลา่วทางเวบ็ไซดข์องบรษัิท (www.alucon.th.com) และบรษัิทยงัไมไ่ดร้บัขอ้เสนอใหท้ �าการแกไ้ขรายงาน

การประชมุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด

รายงานผลการด�าเนินงานของบรษัิทประจ�าปี 2562 ดงัปรากฎในรายงานประจ�าปีและงบการเงินของบรษัิทท่ีไดจ้ดัสง่มาพรอ้ม

นี ้ในหวัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธรุกิจ” “ค�าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและการด�าเนินงาน” และ “งบการเงิน” พอ

สรุปไดด้งันี ้

พิจารณาแลว้เหน็วา่รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 59 ไดมี้การบนัทกึรายงานอยา่งถกูตอ้งและสมบรูณ ์

จงึเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

1.

2.

          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 1

รายงานประจ�าปี ดาวนโ์หลดท่ีน่ี



2 หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้

รายการ

รายการ

จ�าหนา่ยในประเทศ

รวมสนิทรพัย์

รวมสว่นของผูถื้อหุน้

รายไดร้วม

ก�าไรตอ่หุน้

สง่ออกตา่งประเทศ

รวมหนีส้นิ

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ก�าไรสทุธิ

มลูคา่

จ�านวนเงิน

1,527 ลา้นบาท

6,611  ลา้นบาท

5,605  ลา้นบาท

5,644  ลา้นบาท

12.32  บาท

3,970 ลา้นบาท

1,006  ลา้นบาท

5,497  ลา้นบาท

532  ลา้นบาท

พิจารณาแลว้เหน็วา่ บรษัิทมีระบบการควบคมุเป็นท่ีนา่พอใจประกอบกบัมีรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและเป็นธรรม สามารถ

สะทอ้นผลประกอบการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดอ้ย่างแทจ้รงิจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิและรบัรองงบการเงินของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ความเหน็คณะกรรมการ

ความเหน็คณะกรรมการ

การลงมติ

การลงมติ

พิจารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 และฐานะทางการเงินถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

วาระนีไ้มต่อ้งไดร้บัการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เพราะเป็นวาระเพ่ือทราบ

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิของบริษัทไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุแบบเบด็เสร็จ ณ วัน

ที ่31 ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบ 3 – อยู่ในรูปแบบ CD และ QR Code)

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

พิจารณาอนมุตัแิละรบัรองงบการเงินของบรษัิทไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทนุแบบเบด็เสรจ็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 (เอกสารแนบ 3 – อยูใ่นรูปแบบ CD และ QR Code)

3.

พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 รับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล และ

เสนองดการจา่ยเงนิปันผล (เอกสารแนบ 4)

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 36 บรษัิทตอ้งจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส�ารอง ตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก�าไร

สทุธิประจ�าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทมีทนุจดทะเบียน 432,000,000 บาท และมีทนุส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 43,200,000 บาท เป็นอตัรา 

รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท

และตามท่ีบรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ�านวนรอ้ยละ 50 – 70 ของก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละ

ส�ารองตามกฎหมายในแตล่ะปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงิน

4.



          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 3

จากผลการด�าเนินงานของบรษัิทในปี 2562 บรษัิทมีก�าไรสทุธิจากงบการเงินจ�านวน 532,116,192 บาท คดิเป็นก�าไร 12.32 บาท

ตอ่หุน้ และเม่ือพิจารณาถงึฐานะการเงินของบรษัิทท่ีมีก�าไรสะสมส�าหรบัจดัสรรจา่ยเงินปันผลและผลการด�าเนินงานของบรษัิท

แลว้ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จงึสมควรตอ้งพิจารณาการจา่ยเงินปันผลประจ�าปี 2562

บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก�าไรสทุธิของบรษัิทส�าหรบัผลการด�าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถงึ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรา 7.50 บาทตอ่หุน้รวมเป็นเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ 323,999,895 บาท และก�าหนดวนัก�าหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือรบัสทิธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 17 เมษายน 2563 และก�าหนดจา่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563

การอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลของคณะกรรมการเป็นไปเพ่ือมิใหส้ทิธิในการรบัเงินปันผลของผูถื้อหุน้ไดร้บัผล 

กระทบจากการเลื่อนประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 60 ออกไปอยา่งไมมี่ก�าหนด ซึง่การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล

ในอตัรา 7.50 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงินปันผลท่ีจะจา่ยทัง้สิน้ 323,999,895 บาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 60.89 ของก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี 2562 ซึง่การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษัิท ดงันัน้ คณะกรรมการ

จงึไมเ่สนอจา่ยเงินปันผลประจ�าปี 2562

4.1

4.2

การลงมติ

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี ้ 

นายสมชาย อังสนันท ์นายทะคะอะก ิทาเคะอุจ ินางเอือ้มพร ภมรบุตร และนายโทชยูิก ิโคอเิกะ (เอกสารแนบ 5)

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดัและขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 14 ก�าหนดใหใ้นการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ 

ใหก้รรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดย

จ�านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด�ารงต�าแหนง่ใหมไ่ด ้ กรรมการท่ีตอ้งออก

จากต�าแหนง่ตามวาระในปีนีไ้ดแ้ก่ 

นอกจากนัน้ บรษัิทไดป้ระกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการใน

การประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ โดยไดก้�าหนดระยะเวลาการเสนอรายช่ือดงักล่าวตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง  

31 มกราคม 2563 โดยไดก้�าหนดหลกัเกณฑใ์นการเสนอช่ือดงักลา่วไวบ้นเวป็ไซดข์องบรษัิท แตไ่มป่รากฎวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใด

เสนอรายช่ือบคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบรษัิท

5.

ความเหน็คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็วา่ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะอนมุตักิารไมจ่ดัสรรก�าไรสทุธิเพ่ือส�ารองตามกฎหมายเน่ืองจาก

ทนุส�ารองตามกฎหมายของบรษัิทมีครบตามขอ้บงัคบับรษัิทแลว้และคณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็วา่บรษัิทมีก�าไรเพียงพอท่ี

จะจ่ายปันผลและสามารถขยายกิจการเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได ้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัจิา่ยปันผลตามมติท่ีเสนอไว ้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้คือ

อนึง่ ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาท่ีไดร้บัเงินปันผลจากบรษัิท สามารถขอเครดติภาษีเงินปันผลคืนได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ประมวล

รษัฎากรมาตรา 47 ทวิก�าหนดเฉพาะสว่นท่ีบรษัิทจา่ยจากก�าไรท่ีบรษัิทไดเ้สยีภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ของก�าไรสทุธิ ดงันัน้ 

เครดติภาษีเงินปันผลเทา่กบัเงินปันผลคณูย่ีสบิสว่นแปดสบิ

1. นายสมชาย องัสนนัท ์

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ 

3. นางเอือ้มพร ภมรบตุร และ

4. นายโทชิยกิู โคอิเกะ 



4 หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้

ความเหน็คณะกรรมการ

การลงมติ

ความเหน็คณะกรรมการ

เน่ืองดว้ยบรษัิทไมมี่คณะกรรมการสรรหา จงึใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาโดยเสนอใหค้ณะกรรมการของบรษัิทพิจารณาคณะ

กรรมการบรษัิท (โดยไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สีย) เห็นวา่ กรรมการทัง้สี่ทา่นปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละและดว้ยความ

รอบคอบ ใหค้ �าแนะน�าอนัเป็นประโยชนต์่อบรษัิทและผูถื้อหุน้มาโดยตลอด และไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะ

กรรมการบรษัิทวา่มีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิทและไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือกรรมการเพ่ิมเตมิเพ่ือ

พิจารณา และในสว่นของกรรมการอิสระท่ีเสนอช่ือแตง่ตัง้นัน้ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่กรรมการอิสระแตล่ะทา่นท่ี

เสนอใหแ้ตง่ตัง้สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้นีแ้มว้า่กรรมการและกรรมการอิสระ

ท่ีครบตามวาระจะด�ารงต�าแหนง่เกินกวา่ 9 ปี เม่ือรวมกบัท่ีจะไดร้บัแตง่ตัง้ในคราวนีก็้ตาม แตค่ณะกรรมการเลง็เหน็วา่กรรมการ

ทา่นนัน้ ๆ  แมว้า่จะด�ารงต�าแหนง่มาเกินกวา่ 9 ปีแตค่ณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่ประสบการณข์องกรรมการเป็นประโยชน์

ตอ่ธุรกิจของบรษัิท และสามารถน�าพาใหบ้รษัิทเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปไดดี้ย่ิงขึน้ จงึเห็นสมควรใหท่ี้ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 

ผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการทัง้สี่กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่

วาระนีต้อ้งผา่นมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี้

ในการเลอืกตัง้กรรมการครัง้นี ้จะพิจารณาเลอืกรรมการทีละต�าแหนง่โดยใชค้ะแนนเสยีงเทา่กบัจ�านวนหุน้ท่ีถือทัง้หมดโดยไมต่อ้ง

แบง่คะแนนเสยีง บคุคลท่ีไดค้ะแนนเสยีงสงูสดุของการเลอืกในแตล่ะต�าแหนง่จะเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้ในกรรมการในต�าแหนง่นัน้

การก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เน่ืองจากปัจจบุนับรษัิทยงัไมมี่คณะ

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตามการก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท โดยใชฐ้านขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ จากบรษัิทจดทะเบียนในปี 2561 ซึง่จดัท�าโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการไทยรว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นฐานขอ้มลูอา้งอิงในการพิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่

อตุสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั โดยค�านงึถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธรุกิจ รวมถงึการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการตาม

ความเหมาะสมกบัประสบการณ ์บทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ โดยคา่ตอบแทนกรรมการท่ีไดร้บันัน้เม่ือเปรยีบเทียบกบั

ผลประกอบการในปีท่ีผา่นมานัน้ คดิแลว้เป็นอตัรารอ้ยละ 0.09 ซึง่ถือวา่เป็นอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ เม่ือเปรยีบเทียบ

กบัธรุกิจและหรอือตุสาหกรรมประเภทเดียวกนักบับรษัิทดงันัน้ คณะกรรมการมีความเหน็วา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรท่ีจะอนมุตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดงันี ้

ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสียง

ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ตจ่ะ

แบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ�านวนกรรมการท่ีพงึจะมีหรอืพงึ

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ�านวนท่ีจะพงึมีหรอืพงึ

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูเ้สียงชีข้าด

(1)

(2)

(3)

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยตา่ง ๆ ส�าหรับปี 2563 (เอกสารแนบ 6)

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 27 คณะกรรมการอาจจะไดร้บัคา่ตอบแทนและโบนสัตามจ�านวนท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้

คา่ตอบแทนกรรมการท่ีไดร้บัการอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2562 มีดงันี ้

• ประธานคณะกรรมการ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 650,000 บาท/คน/ปี

• กรรมการ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 400,000 บาท/คน/ปี

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 300,000 บาท/คน/ปี

• กรรมการตรวจสอบ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 250,000 บาท/คน/ปี

• ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 50,000 บาท/ครัง้ประชมุ

• กรรมการบรหิารความเสี่ยง ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 30,000 บาท/ครัง้ประชมุ

6.



          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 5

การลงมติ

การลงมติ

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลง

คะแนน

วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ �านาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิทไดน้อกจากนีย้งัเหน็

ควรเสนอใหพิ้จารณาอนมุตัคิา่สอบบญัชีประจ�าปี 2563 เป็นจ�านวน 1,190,000 บาทตอ่ปีทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ

มานี ้ไมมี่ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบับรษัิท / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ดงัปรากฏขอ้มลูรายละเอียดของผูส้อบบญัชี

ตามเอกสารแนบ

รายนามผู้สอบบญัช ี

นางปิยธิดา ตัง้เดน่ชยั 

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท) 

นายสเุมธ แจง้สามสี 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทจ�านวน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562) 

นางสาวสรินิชุ วิมลสถิตย ์

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท) 

นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ 

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท)

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที่

11766 และ/หรอื 

 

9362 และ/หรอื 

 

8413 และ/หรอื 

 

10604

พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัช ีและก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2563 (เอกสารแนบ 7)

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ความเหน็คณะกรรมการ

ในรอบบญัชีปี 2562 ผูส้อบบญัชีของบรษัิทไดแ้ก่ นายสเุมธ แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9362 บรษัิท เคพีเอ็มจี  

ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั โดยมีคา่ตอบแทนส�าหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 1,190,000 บาท ส�าหรบั คา่บรกิารอ่ืนใน

รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บรษัิทไมมี่การรบับรกิารอ่ืนจากส�านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บรษัิทฯไมมี่บรษัิทยอ่ย จงึไมมี่การ

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ย

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ �าเนินการเปรยีบเทียบคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนจ�านวน 3 ราย พิจารณาแลว้เหน็

สมควรใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิทผูส้อบบญัชีท่ีเหมาะสมและคา่ตอบแทน

ไม่สงูเกินไป จึงเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ�าปี 2563 โดยก�าหนด 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีทัง้ปีจ�านวนเงิน 1,190,000 บาท รายช่ือของผูส้อบบญัชี มีดงันี ้

ส �าหรบังวดบญัชีปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาในเรื่องผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  

คา่ตอบแทนปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบแลว้ มีความเหน็ควรเลือกบรษัิท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

เน่ืองจากไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีเป็นอยา่งดีตลอดมา และเหน็ควรใหค้า่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจ�านวน 1,190,000 บาท

• ประธานคณะกรรมการ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 650,000 บาท/ปี

• กรรมการ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 400,000 บาท/คน/ปี

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 300,000 บาท/ปี

• กรรมการตรวจสอบ ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 250,000 บาท/คน/ปี

• ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 50,000 บาท/ครัง้ประชมุ

• กรรมการบรหิารความเสี่ยง ก�าหนดคา่ตอบแทนท่ี 30,000 บาท/ครัง้ประชมุ

และไมมี่การเสนอคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดใหก้บักรรมการ

7.
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โดยค�าสั่งของคณะกรรมการบรษัิท

(นายสมชาย องัสนนัท)์

ประธานคณะกรรมการ

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ เร่ืองวัตถุประสงคข์องบริษัท (เอกสารแนบ 8)

เร่ืองอืน่ๆ (ถา้ม)ี

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ความเหน็คณะกรรมการ

เน่ืองจากวตัถปุระสงคข์องบรษัิทไดมี้การจดทะเบียนและใชม้าตัง้แตต่ัง้บรษัิทจนถงึปัจจบุนั และเม่ือบรษัิทไดด้ �าเนินการติดตัง้

ระบบโซลารเ์ซลลเ์พ่ือผลติกระแสไฟฟา้ไวใ้ชใ้นกิจการ การขอตดิตัง้ระบบดงักลา่วตามระเบียบปฏิบตัขิองการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

ผูข้อตดิตัง้จะตอ้งมีการระบวุตัถปุระสงคใ์นเรือ่งการผลติกระแสไฟฟา้ในวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมีความจ�าเป็น

ตอ้งปรบัปรุงและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ เรือ่งวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด�าเนินกิจการของบรษัิท ตามรายละเอียด

ท่ีระบไุวใ้นรา่งหนงัสือบรคิณหส์นธิ - วตัถปุระสงคข์องบรษัิท ท่ีไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 8

อนึง่ บรษัิทก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จงึขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้มารว่มประชมุ ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ โดยขอใหเ้ตรยีมหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือการประชมุ

ผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียดค�าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนและหลกัฐานท่ีตอ้งน�ามาแสดงในวนัประชมุตามท่ีจดัสง่มาพรอ้มนี ้

บรษัิทจะด�าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ จึงใครข่อใหท้่านผูถื้อหุน้ และ/หรือท่านผูร้บัมอบ

ฉนัทะ โปรดน�าแบบฟอรม์ลงทะเบียนซึง่พิมพบ์ารโ์คด้ไวแ้ลว้ พรอ้มหลกัฐานการแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุมาแสดงตอ่พนกังาน

ลงทะเบียนในวนัประชมุ

ทัง้นีเ้พ่ือใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุมและเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียม

ชีแ้จงในวนัประชมุผูถื้อหุน้ ทา่นผูถื้อหุน้สามารถสง่ค�าถามลว่งหนา้มายงับรษัิทก่อนวนัประชมุ ท่ีส �านกัเลขานกุารบรษัิททาง e-mail:  

Pitipong@alucon.th.com หรอืโทรสาร 02-3983455

นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดแ้ละมีความประสงคจ์ะมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการของบรษัิทลงมตแิทน ผูถื้อหุน้สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการของบรษัิทดงัมีรายช่ือและขอ้มลูของกรรมการ

ผูร้บัมอบฉนัทะตามท่ีสง่มาพรอ้มนีแ้ละสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพรอ้มเอกสารประกอบมายงัส�านกังานเลขานกุารบรษัิท อลคูอน 

จ�ากดั (มหาชน) เลขท่ี 500 หมูท่ี่ 1 ซอยศริคิาม (สขุมุวิท 72) ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

ก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเพ่ืออ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มีเอกสารเป็นจ�านวนมากท่ีเป็นสถาบนัการ

เงินหรอืกองทนุรวม หรอืผูร้กัษาหลกัทรพัยใ์หแ้ก่นกัลงทนุในการใชส้ทิธิแทนผูร้บัมอบฉนัทะในวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทใครข่อความ

กรุณาจากทา่นในการสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบเพ่ือใหบ้รษัิทตรวจลว่งหนา้ โดยสง่มายงัส�านกัเลขานกุารบรษัิทตาม

ท่ีอยูด่งักลา่วขา้งตน้ก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ก็จกัเป็นพระคณุย่ิง

ตามกฎหมาย การขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรือ่งอ่ืนนอกจากท่ีก�าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ จะกระท�าไดโ้ดยผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ�านวนหุน้ท่ีจ �าหนา่ยไดท้ัง้หมด

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่วตัถปุระสงคข์องบรษัิทไดมี้การจดทะเบียนมาตัง้แตปี่พ.ศ. 2537 จงึเห็นสมควรใหมี้การ

แกไ้ขและปรบัปรุงวตัถปุระสงคข์องบรษัิทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด�าเนินกิจการของบรษัิทในปัจจบุนั จงึไดมี้มตอินมุตัแิละเหน็

ชอบในรายละเอียดของวตัถปุระสงคข์องบรษัิทตามท่ีไดเ้สนอมานี้

8.

9.

การลงมติ

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัมติพิเศษอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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13th July 2020

Subject:  Notice of Annual General Meeting of Shareholders No. 60

To:   Shareholders of ALUCON Public Company Limited

Enclosure: 

Barcode Registration Form (it is required to bring for registration on Meeting day)

Pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors’ Meeting of the Company No. 356 on 18th June 2020, please 

be advised that Annual General Meeting of Shareholders No. 60 shall be held at Meeting Room - MR214, 2nd Floor of 

Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) located at No. 88 Bangna-Trad Road, Km. 1, Bangna District, 

Bangkok Metropolis, Thailand on Tuesday 4th August 2020 at 10.00 a.m. to conduct the following agenda.

Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment

A copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 59

Information on proposed directors to be appointed as the directors

Information of directors’ and sub-committees’ remuneration

Details of Directors (proxy for shareholders)

Information of auditor and their remuneration for year 2020

Definition of Independent Director

Details of Memorandum of Association - new Objectives of the Company 

Company’s Articles of Association concerning the shareholders’ meeting

Proxy form (Type B)

Map of meeting place

Guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend and vote in the 

Annual General Meeting of Shareholders

Annual Report 2019 (it is in form of CD being sent with this Invitation or you may download it from QR Code shown 

in the right corner above)

(1)

(4)

(2)

(5)

(6)

(11)

(7)

(12)

(8)

(13)

(9)

(14)

(10)

(3)

To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 59 held on Thursday 

18th April 2019 (Attachment 2)

To acknowledge the Company’s Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2019

Facts and Reasons:

Facts and Reasons:

Board of Directors’ opinion:

The Annual General Meeting of Shareholder No. 59 (“Meeting”) held on 18th April 2019 as its copy of Minutes of 

the Meeting is attached herewith.  The Company has submitted the Minutes of the Meeting to the Stock Exchange 

of Thailand since 2nd May 2019 and posted them on the Company’s website (www.alucon.th.com).  However, the 

Company has not received any request to amend the said minutes.

The operation results of the Company for the year 2019 were reported in the Annual Report and the Financial  

Statement distributed together with this Invitation, in the subject of “Nature of Business”, “Analysis of Financial  

Status and Operation Results” and “Financial Statement”, which could be summarized as follows:

Board of Directors was of the opinion that the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 59 has been 

stated correctly and completely and should be proposed to the shareholders’ meeting for consideration and approval.

1.

2.

Annual Report download here.
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Item

Local

Export

Amount

1,527 MB

3,970 MB

Details

Total assets

Total equity

Total revenue

Earning per share

Total liabilities

Revenue from sale of goods

Net profit

Amount

6,611 MB

5,605 MB

5,644 MB

12.32 B

1,006 MB

5,497 MB

532 MB

Board of Directors’ opinion:

Resolution:

Board of Directors was of the opinion that the Annual Report and Operation Result should be proposed to the 

shareholders’ meeting for acknowledgement on the Company’s 2019 performances and financial status for year 

ended 31st December 2019.

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

To consider and approve the Company’s Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of 

Comprehensive Income for year ended 31st December 2019 (Attachment 3)

To consider and approve the allocation of profits derived from operation results for the year 2019, to acknowledge 

the interim dividend payment, and to omit dividend payment for Y2019 (Attachment 4)

Facts and Reasons:

According to the Articles of Association, Article 36, the Company must appropriate its annual net profit for legal 

reserve not less than 5% of the annual net profit after deduction of brought forward deficit (if  any) until this reserve 

shall be not less than 10% of the Company’s registered capital or more.

Board of Directors was of the opinion that the Company has a satisfactory level of control and that the Company’s 

financial report are reasonably accurate and fairly reflect the Company’s financial position as at 31st December 

2019.  It was resolved to propose to the shareholders’ meeting to approve the financial statements for year ended 

31st December 2019.

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders 

who attend the meeting and cast their votes.

3.

4.
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To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely  

Mr. Somchai Aungsanant, Mr. Takaaki Takeuchi, Mrs. Eumporn Pamornbutr and Mr. Toshiyuki Koike (Attachment 5)

Facts and Reasons:

Board of Directors’ opinion:

Resolution:

According to the Public Company Act B.E. 2535 and the Company’s Articles of Association, Article 14, stipulated 

that one-third of directors shall retire by rotation at each Annual General Meeting of Shareholders or, if their number 

is not a multiple of three, the number nearest to one-third shall retire from office.  The directors who will retire by 

rotation are:

At the end of year 2019, the Company has registered capital for amount of Baht 432,000,000 and legal reserve 

for amount of Baht 43,200,000 or equal to 10% of the Company’s registered capital, fully appropriated according 

to the Articles of Association of the Company.  The Company has a policy to pay dividend to the shareholders at 

approximate 50-70% of net profit from the separate financial statements form operation after deduction of income 

tax and legal reserve in each year and from financial statement in additional consideration.

From the operation result of the year 2019, the Company earned a net profit according to financial statements 

amounting to Baht 532,116,192 with Baht 12.32 of earning per share.  After considering the Company’s financial 

position which have inappropriate retained earning and the operating result, the shareholders should consider the 

payment of dividend for the year 2019.

Board of Directors was of the opinion that the Company has enough profit to pay the dividend and the proposed 

dividend is appropriate for its remaining strong capital funds to accommodate continuous growth and business 

expansion.  It was resolved to propose to the shareholders’ meeting to approve the dividend payment as follows:

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholder 

who attend the meeting and cast their votes.

Moreover, shareholders who are natural person can credit personal income tax of dividend received from the  

Company according to the Revenue Code, Section 47 Bis.  Only for the dividend payment distributed from the profit 

which the Company paid 20% for corporate income tax.  Therefore, the income tax credit for this dividend is equal 

to the number of dividend multiplied by 20/80.

5.

The Company has paid the interim dividend from the Company’s net profit resulting from 1st January 2019 till  

31st December 2019 at the rate of Baht 7.50 per share in the total of Baht 323,999,895 and fixed the Record  

Date for the right to receive the dividend on 17th April 2020 and set the interim dividend payment on 5th May 

2020. 

The approval for the interim dividend payment by the Board of Directors is to reduce impact form the  

sudden and indefinite postponement of the Annual General Meeting of Shareholders No. 60 of which the  

interim dividend payment was Baht 7.50 per share in the total of Baht 323,999,895 being equivalent of 60.89  

per cent of the net profit for Y2019.  This interim dividend payment was in accordance with the Dividend Payment 

Policy of the Company.  Thus, the Board of Directors shall not propose further dividend payment for Y2019.

4.1

4.2

1. Mr. Somchai Aungsanant; 

2. Mr. Takaaki Takeuchi;

3. Mrs. Eumporn Pamornbutr; and

4. Mr. Toshiyuki Koike
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In addition, the Company has announced to the shareholder to nominate candidate for appointment as directors, 

so that the Board of Directors will propose the suitable person to the Annual General Meeting of Shareholders for 

consideration and vote. The period for nomination started from 1st December 2019 till 31st January 2020 and it is 

found that no shareholder proposed the candidates to the Board.

Board of Directors’ opinion:

Whereas, there is no Nomination Committee at this moment, so the criteria and process on nominating the four 

new directors will be done by the Board of Directors’ resolution. Board of Directors (exclusive of interested  

directors) was of the opinion that all four directors have performed their duties with dedication and prudence and 

have given beneficial suggestion and made comments that were useful to the Company and the shareholders.   

It was also meet the consideration procedures by Board of Director that they all have suitable qualifications for the 

sake of company’s business and there was not any shareholder proposed the name of candidate for appointment 

of director, for consideration.  With regard to the proposed independent directors, they confirmed to make their 

own decision independently and to abide by the related criteria.  Those retired director were in directorship for over  

9 years (including this term), whereas, the Board of Directors consider that they have a lot of experience that cloud 

lead the business to grow up and expand; thus, it was resolved to propose the shareholders’ meeting to approve 

the re-election of all four directors to hold their positions for another term.

Facts and Reasons:

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

For this election, it shall consider and appoint an individual to be director in each position by exercising all votes of 

each shareholder but not splitting votes.  The person receiving the highest number of votes of each position will be 

appointed as a director of that position.

Each shareholder shall have a number of votes equal to one share per one vote.

Each shareholder must exercise all the votes he/she has under (1) to appoint an individual or several persons 

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

The persons receiving the highest number of votes in descending order shall be appointed as directors  

depending on the requirement of directors set at such time.  In the event that a number of persons receive an 

equal number of votes for the last directorship rendering the number of directors more than which is required, 

the chairman of the meeting shall have a casting vote.

(1)

(2)

(3)

To consider and approve the remunerations for the directors and sub-committee in 2020 (Attachment 6)

Facts and Reasons:

According to the Company’s Articles of Association, Articles 27, stipulated that a Director is entitled to obtain  

remunerations and bonus in according to the resolutions passed by the Meeting of Shareholders.

The remuneration for directors approved from the meeting of shareholders in year 2019 was as follows: 

6.

• Chairman of Board of Directors 

• Chairman of Audit Committee  

• Chairman of Risk Management Committee 

• Director

• Audit Committee

• Risk Management Committee    

Baht 650,000 per person per annum

Baht 300,000 per person per annum

Baht 50,000 per meeting

Baht 400,000 per person per annum

Baht 250,000 per person per annum

Baht 30,000 per meeting
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Board of Directors’ opinion:

The process to consider the remuneration of directors did not run by the Remuneration Committee, due to no  

Remuneration Committee at present.  However, the remuneration of directors was carefully considered by the 

Board of Directors’ Meeting concurred with the data base of remuneration for directors for the listed companies in 

the year 2018, which was prepared by Thai Institute of Director in connection with SET to be used as reference by 

listed companies in paying remuneration to their directors and audit committees, in the section regarding director 

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

and responsibilities, as well as, expected benefits from each directors are at the rate of appropriate and par with 

comparable companies in the manufacturing industry. In this regard, the remuneration of the director is compared 

to the operating results of the previous year calculated as a percentage 0.09 which is considered a reasonable 

compensation rate. Therefore, it was resolved to propose to the shareholders’ meeting to approve the Company’s 

Directors and Audit Committee for 2020 as detailed below:

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of not less than two-thirds of the total number of votes of 

shareholder who attend the meeting and cast their votes.

To consider and approve the appointment of the auditor for year ending 31st December 2020 and to fix their  

remunerations (Attachment 7)

Facts and Reasons:

Board of Directors’ opinion:

In the fiscal year 2019, the Company’s auditor was Mr. Sumate Jangsamsee, CPA No. 9362 of KPMG Phoomchai 

Audit Ltd.  The remuneration was Baht 1,190,000 for annually auditing the financial statement.  In 2019, the Company 

has not received other services from auditor’s firm.  The Company has no subsidiary company; thus, our auditor is 

not the auditor of the subsidiary company. 

The Audit Committee compared the qualification and the remuneration of the Auditors from 3 audit firms and 

found that KPMG Phoomchai Audit Ltd. is suitable to audit the financial statement of the Company and their  

remuneration is not too high as compared with others.  Thus,  the Audit Committee considered and agreed to  

propose the Auditor to the Board of Directors and the Board of Directors concurred with the recommendation proposed 

by the Audit Committees. It was resolved to propose to the shareholders’ meeting to approve the appointment of 

KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company’s Auditor and their remuneration for fiscal year 2020, the Board 

of Directors will propose all relevant details and amounts of Baht 1,190,000 to this Meeting for its consideration and 

approval, respectively.  The Auditor team consists as follows:

For the fiscal year 2020, the Audit Committee and the management team has considered the matter about the  

performance, independence of auditor, the remuneration and other factors, then they had an opinion to appoint 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company’s Auditor, due to their good working record.  Besides, it was agreed 

on the remuneration for year 2020 at Baht 1,190,000.

7.

• Chairman of Board of Directors 

• Chairman of Audit Committee  

• Chairman of Risk Management Committee 

• Director

• Audit Committee

• Risk Management Committee    

Baht 650,000 per person per annum

Baht 300,000 per person per annum

Baht 50,000 per meeting

Baht 400,000 per person per annum

Baht 250,000 per person per annum

Baht 30,000 per meeting
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• Mrs. Piyatida Tangdenchai

• Mr. Sumate Jangsamsee

• Ms. Sirinuch Vimolsathit

• Mr. Yoottapong Soontalinka

[Have never been the auditors who sign on the Company’s financial statement]

[Have been the auditor who sign on the Company’s financial statement for three years: Y2017–Y2019]

[Have never been the auditor who sign on the Company’s financial statement]

[Have never been the auditors who sign on the Company’s financial statement]

License No. 11766  and/or

License No. 9362  and/or

License No. 8413   and/or

License No. 10604

by stipulating that any of the auditors has authority to audit and express opinion on the company’s financial statements.

Besides, it was agreed to propose the Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration in services 

for auditing in year 2020, at Baht 1,190,000 for annually auditing the Company’s financial statement.

There is no relation or conflicts of interest among the proposed auditor, the Company, the executives, the major 

shareholders or other related to those parties; therefore they are individual to audit and express an opinion on the 

financial statement as detailed the information of auditor as attached.

Resolution:

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholder 

who attend the meeting and cast their votes.

This matter shall be passed the affirmative resolution of not less than third-fourths (3/4) of the total number of votes 

of shareholder who attend the meeting and cast their votes.

To consider approving the amendment of Memorandum of Association – Objectives of the Company (Attachment 8)

Facts and Reasons:

Board of Directors’ opinion:

Due to the Company’s objectives have been registered and used since the establishment of the Company until 

present, and once the Company installed the solar roof system to generate electricity for internal use, it is required 

by the regulations of the Provincial Electricity Authority that the applicant for installing the solar roof system must 

have the objective of the Company for generating the electric power; thus, the Company is required to revise and 

update the Objectives of the Company to be in line with such regulations as detailed in the Attachment 8 - Draft of 

Memorandum of Association regarding the Objectives of the Company.

The Board of Directors has considered that the Objectives of the Company have been registered since Y1994; 

therefore, it is appropriate to revise and update the Objectives of the company to be in line with the current  

operations of the Company. Thus, the Memorandum of Association regarding the Objectives have been approved 

and agreed on the details of the Objectives of the company as proposed.

8.
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By order of the Board of Directors

Mr. Somchai Aungsanant

Chairman of Board of Directors

To consider other businesses. (If any)

According to the law, a request to the shareholders’ meeting to consider other matter in addition to those specified 

in the invitation notice can be done if the affirmative resolution of vote is not less than one-third of total number of 

shares sold.

In addition, the Company has scheduled the Record Date to determine the shareholders entitled to attend the Annual 

General Meeting of Shareholders for year 2020 on 3rd July 2020

The shareholders of Alucon Public Company Limited are cordially invited to attend the meeting at the date, time and 

place mentioned above.  Shareholders are requested to bring document for attending the Meeting as details appeared 

in guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend and vote in the Annual 

General Meeting of Shareholders.  The Company will conduct the meeting in accordance with the Company’s Articles 

of Association enclosed herewith.

In order to speed up and facilitate the registration process, the shareholders and/or the proxies are requested to bring 

registration form having the barcode, together with identification documents for meeting attendance, and present them 

to registration staff on the Meeting date.

For shareholders’ right and benefit, in case the shareholders are unable to attend the Meeting but wish to appoint  

the Company’s Director to vote on your behalf, please select the Company’s director whose names and detail appeared 

in the detail of directors (proxy for shareholders) enclosed herewith.  The completed and executed proxy should be 

submitted together with the required documents to the Company Secretary Office, Alucon Public Company Limited at 

No. 500 Moo 1 Soi Sirikham (Sukhumvit 72), Sukhumvit Road, Samrong Nua Sub-district, Muang Samutprakarn District, 

Samutprakarn Province 10270 before 31st July 2020.

For arrangement a convenient time for the proxy who are the Financial Institute or Mutual Fund or Custodian and have 

a lot of the completed and executed proxy forms, the sending of such document to our Company Secretary Office in 

advance before 31st July 2020 for checking would be highly appreciated.

To obtain high benefit from the Meeting, and to be valuable data for directors and the Company’s management to  

prepare the answers, the shareholders may forward questions in advance to the Company Secretary via e-mail:  

Pitipong@alucon.th.com or fax 02-3983455.

9.
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เอกสารแนบ 2

500 ซอยศิรคิาม ถนนสขุมุวิท ซอย 72 

ส�าโรงเหนือ สมทุรปราการ 10270 

โทร. 0-2398-0147 

โทรสาร. (062) 398-3455, 0-2398-2524 

ตู ้ป.ณ.ก.825 

กรุงเทพมหานคร 10501

Office : 500 Soi Sirikam, Sukhumvit Road Soi 72 

             Samrong Nua, Samudprakarn 10270 

             Telephone : 0-2398-0147 

             Telefax : (062) 398-3455, 0-2398-2524 

             Homepage : www.alucon.th.com 

             e-mail : alucon@alucon.th.com 

Mail    : G.P.O. Box 825 

             BANGKOK 10501, THAILAND

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่59 

ของ

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
เวลา และสถานที่

 การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 59 จดัขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ 222  

ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

รายชื่อกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม

 1. นายสมชาย องัสนนัท ์  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ 

 2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอจิุ  กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ

 3. นางเอือ้มพร ภมรบตุร  กรรมการ, ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส

     กรรมการบรหิารความเสี่ยง

 4. นางสาวสาลนีิ มาตานี  กรรมการ, ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

 5. นายศภุชยั หลอ่วณิชย ์  กรรมการ, ผูจ้ดัการโรงงาน

 6. นางสาววรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต ์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 7. นายโทชิยกิู โคอิเกะ  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรหิารความเสี่ยง

 8. นายวิบลูย ์เอือ้อนนัต ์  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 9. นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ  กรรมการ

รายชื่อกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม

 1. นายกฤษณ ์อินเทวฒัน ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

 สาเหตขุองการไมเ่ขา้ประชมุ :  เน่ืองจากตดิภารกิจส�าคญัท่ีตา่งประเทศ 

 บรษัิทมีกรรมการจ�านวน 10 ทา่นเขา้รว่มประชมุจ�านวน 9 ทา่นคดิเป็นรอ้ยละ 90 ของคณะกรรมการ 

รายชื่อบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม

 1. นายสเุมธ แจง้สามสี   ผูต้รวจสอบบญัชี – บรษัิท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั

 2. นายปิตพิงศ ์อาชามงคล  เลขานกุารบรษัิท และผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย

 3. นางสาวจิตรา ชยัส�าอางค ์ ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชีและการเงิน

 4. นางสาวกาญจนา ปิยะชาต ิ ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน

 5. นายทรงชยั ลิม้สมบตัอินนัต ์ ผูจ้ดัการแผนกขาย 

 6. นายสราวธุ สภุา   ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 7. นายศรชียั ชตุธิาดากลุ  ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคล
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เร่ิมประชุม

 ประธานฯ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและไดแ้นะน�าคณะกรรมการตอ่ท่ีประชมุ หลงัจากนัน้ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบถงึ

จ�านวนผูถื้อหุน้และจ�านวนหุน้ท่ีลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปิตพิงศ ์อาชามงคล เลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสทิธิ

ของผูถื้อหุน้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 ในการประชมุครัง้นี ้บรษัิทไดท้ �าการเรยีนเชิญนายสเุมธ แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีของบรษัิท เพ่ือท�าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน

เสียง และไดเ้รยีนเชิญผูถื้อหุน้จ�านวน 2 ทา่นคือ นางยพุา นาคสเินหผล และ นางสาวจ�าเนียร ปลั่งเปลง่ รว่มเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัลง

คะแนน

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาวาระการประชมุตามล�าดบั ดงันี ้

 จากนัน้ ประธานฯ กลา่ววา่ระเบียบและขัน้ตอนตามท่ีไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุนี ้จะท�าใหก้ารประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 59 

เป็นไปดว้ยความรวดเรว็ โปรง่ใส และถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษัิทและขอ้ก�าหนดหรอืค�าแนะน�าของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

วาระที ่1 พจิาณาอนุมัตรัิบรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถอืหุน้คร้ังที ่58 เมือ่วันที ่24 เมษายน 2561  

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชมุท�าการพิจารณารบัรอง รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

ผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 58 เม่ือวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 ซึง่ไดจ้ดัสง่ส �าเนาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ รายงานการประชมุ

ฉบบันีไ้ดมี้การน�าสง่ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 และไดมี้การแสดงไวบ้นเว๊บไซดซ์ึง่ผา่นมาไมมี่ผูถื้อหุน้

ใดโตแ้ยง้หรอืคดัคา้นรายงานการประชมุดงักลา่ว

จ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองจ�านวน 35 คนรวมจ�านวนหุน้ 24,866,525 หุน้

จ�านวนผูร้บัมอบฉนัทะจ�านวน 13 คนรวมจ�านวนหุน้ 3,199,650 หุน้

รวมจ�านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 48 คนรวมจ�านวนหุน้ทัง้หมด 28,066,175 หุน้ เทา่กบัรอ้ยละ 64.97 ของจ�านวนหุน้ของบรษัิทท่ีออกและ

เสนอขายทัง้หมด คือ 43,199,986 หุน้ ดงันัน้จงึครบเป็นองคป์ระชมุ ตามบทบญัญตัแิหง่ขอ้บงัคบัของบรษัิท

ผูถื้อหุน้มีสทิธิออกเสียงโดยหนึง่หุน้เทา่กบัหนึง่เสียง

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ผูถื้อหุน้รายนัน้จกัตอ้งงดออกเสียง

ท่ีประชมุจะท�าการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนทีละวาระ ตามระเบียบวาระซึง่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้หมด 8 วาระ

ประธานฯ จะเป็นผูเ้รยีกใหผู้ถื้อหุน้ลงมติตามระเบียบวาระการประชมุทีละวาระเพ่ือท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ

จากผูถื้อหุน้จะไดล้งคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ท่ีทา่นไดร้บั ณ จดุลงทะเบียน

ส�าหรบัทา่นผูถื้อหุน้ท่ีมาถงึท่ีประชมุ หลงัจากท่ีการประชมุไดเ้ริม่ตน้แลว้ ทา่นผูถื้อหุน้ทา่นดงักลา่วยงัคงมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ และ

ออกเสียงลงคะแนนได ้นบัตัง้แตว่าระท่ีทา่นไดเ้ริม่เขา้รว่มประชมุแลว้เทา่นัน้ ไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีไดพิ้จารณา

ผา่นไปแลว้

การนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ จะท�าการนบัตามระเบียบวาระการประชมุทีละวาระ  แตล่ะวาระนัน้จะปรากฏในใบลงคะแนนเสยีง

ซึง่เรยีงจากวาระท่ีหนึง่ไปถงึวาระท่ีแปด เม่ือทา่นผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงในใบลงคะแนนในแตล่ะวาระ เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทจะท�าการ

เก็บรวบรวมเพ่ือน�าไปประมวลผลกบัใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะในแบบมอบฉนัทะ ซึง่ทา่นผูถื้อหุน้ไดส้ง่มอบใหแ้ก่

เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัลงทะเบียนไวแ้ลว้ โดยคะแนนเสียงของทา่นผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่หน็ดว้ย และท่ีงดออกเสียงจะถกูน�ามาหกัออกจากคะแนน

เสียงทัง้หมดของท่ีประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ

ในการลงคะแนนขอใหท้่านผูถื้อหุน้ ท�าเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องท่ีท่านประสงคจ์ะลงคะแนน  

ซึง่มีสามชอ่งคือ  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงชอ่งเดียวเทา่นัน้

มตท่ีิไดใ้นแตล่ะวาระ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมาก ยกเวน้วาระท่ี 6 ท่ีจะตอ้งไดร้บัคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ี

เขา้รว่มประชมุ

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 ประธานไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้แกไ้ขใดในรายงานการประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 58 หรอืไม ่แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอ

แกไ้ขในรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว

 ดงันัน้ ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัริบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 58 หลงัจากไดพิ้จารณา

แลว้ ผูถื้อหุน้ไดมี้มตดิงันี ้



16 หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดท้ �าการพิจารณาอนมุตัแิละรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากตอ่รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้

ครัง้ท่ี 58 ตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต:ิ

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

บตัรเสีย  จ�านวน

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

งดออกเสียง จ�านวน   

คดิเป็นรอ้ยละ     0.01

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ   99.98

คดิเป็นรอ้ยละ     0.01

ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 53 คน รวมจ�านวนหุน้คิดเป็นคะแนนเสียง 28,075,075 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 

ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้รว่มประชมุเพ่ิมก่อนจะเริม่พิจารณาวาระท่ี 1 จ�านวน 5 ทา่น ถือหุน้จ�านวน 8,900 หุน้

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจ�าปี 2561 และผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัช ี2561

 ประธานฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุใหน้ายทะคะอะกิ ทะเคะอจิุ กรรมการผูจ้ดัการของบรษัิท เป็นผูร้ายงานผลการด�าเนินงานของบรษัิทประจ�า

ปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่น พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้

พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561

วาระที ่3

 นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ ไดร้ายงานตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัผลการด�าเนินงานของบรษัิท ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนงัสือ

รายงานประจ�าปี 2561 หนา้ท่ี 6

 ประธานฯ ไดเ้รยีนเชิญคณุเอือ้มพร ภมรบตุร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสเป็นผูเ้สนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

งบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษัิทประจ�าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้

นีแ้ลว้

 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมไ่ดมี้การลงคะแนนเสียงแตอ่ยา่งใด

 นอกจากนัน้ นายปิตพิงศ ์อาชามงคล เลขานกุารบรษัิท ไดร้ายงานเรือ่งนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นวา่ บรษัิทฯไดป้ระกาศใชน้โยบาย

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 และไดแ้สดงเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัภิาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ

คอรร์ปัชนั (CAC) และก�าลงัด�าเนินการเพ่ือขอรบัใบรบัรองตอ่ไป

 คณุเอือ้มพร ภมรบตุรไดส้รุปจดุเดน่ทางการเงินตามงบการเงินดงันี ้

รายการ

รายได้

รายจา่ยรวม

ตน้ทนุทางการเงิน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได ้

ก�าไรสทุธิ

ก�าไรสทุธิตอ่หุน้

สนิทรพัยร์วม

หนีส้นิรวม

สว่นของผูถื้อหุน้รวม

2560

6,280.94 ลา้นบาท

5,306.92 ลา้นบาท

3.30 ลา้นบาท

974.02 ลา้นบาท

783.74 ลา้นบาท

18.14 บาท

6,344.91 ลา้นบาท

1,073.79 ลา้นบาท

5,271.11 ลา้นบาท

2561

6,518.08 ลา้นบาท

5,626.38 ลา้นบาท

2.15 ลา้นบาท

891.70 ลา้นบาท

719.67 ลา้นบาท

16.66 บาท

6,780.49 ลา้นบาท

1,237.43 ลา้นบาท

5,543.06 ลา้นบาท

เปลี่ยนแปลง

+3.78%

+6.02%

-34.85%

-8.45%

-8.17%

-8.17%

+6.87%

+15.24%

+5.16%

28,073,875 เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

800

400

0



          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 17

ท่ีประชมุท�าการพิจารณาอนมุตัแิละรบัรองงบการเงินของบรษัิท ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีประธานฯไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงันี ้

มต:ิ

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

บตัรเสีย  จ�านวน

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

งดออกเสียง จ�านวน   

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ 100.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 60 คน รวมจ�านวนหุน้คิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,375 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 

ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้

หมายเหตุ: มีผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้รว่มประชมุเพ่ิมก่อนจะเริม่พิจารณาวาระท่ี 3 จ�านวน 7 ทา่น ถือหุน้จ�านวน 15,300 หุน้

พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 และการจ่ายปันผล

บรษัิทจะท�าการจา่ยปันผล เป็นเงินสดในอตัรา 10 บาท ตอ่หุน้

ในการจา่ยปันผล บรษัิทจะท�าการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยในปันผลดงักลา่วในอตัรารอ้ยละ 10 ดงันัน้ จ �านวนภาษีท่ีจะถกูหกัไวค้ดิเป็น

จ�านวน 1 บาทตอ่หุน้ โดยจ�านวนเงินปันผล ท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยแลว้จะเทา่กบั 9 บาทตอ่หุน้ และรวมเป็น

จ�านวนเงินปันผลทัง้หมดท่ีบรษัิทจะตอ้งจา่ยเทา่กบั 431,999,860 บาท

วาระที ่4

4.1

4.2

 ส �าหรบัวาระการพิจารณานี ้ประธานฯ ขอใหน้ายทะคะอะกิ ทะเคะอจิุ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ

 นอกจากนี ้บรษัิท ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลดงันี ้

 ทัง้นี ้รายละเอียดตา่งๆ ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 4 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้

 นอกจากนัน้ นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ ไดแ้จงรายละเอียดการจา่ยเงินปันผลยอ้นหลงัระหวา่งปี 2556 - 2561 ของบรษัิท มีดงันี ้

 นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ จากผลการด�าเนินงานในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมีก�าไร

สทุธิเป็นเงินจ�านวนรวมทัง้สิน้ 719,665,701 บาท ซึง่คณะกรรมการของบรษัิทพิจารณาแลว้ และเหน็วา่ เน่ืองจากบรษัิทไดท้ �าการจดัสรรก�าไร

เป็นทนุส�ารองตามกฎหมายครบแลว้ และบรษัิทมีก�าไรมากเพียงพอในการจา่ยเป็นเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยยงัคงมีความสามารถ

ในการขยายกิจการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ จึงขอใหท่ี้ประชมุท�าการพิจารณาอนมุตัิ วนัก�าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผลคือวนัท่ี  

3 พฤษภาคม 2562 และก�าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้เป็นไปตามท่ีบรษัิทไดแ้จง้ไวก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 คณุเอือ้มพร ภมรบตุร ไดชี้แ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ รายไดท่ี้ไดแ้สดงในตารางขา้งตน้นีม้าจาก (1) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ (2) ก�าไร

จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ และ (3) รายไดอ่ื้น ซึง่ไดร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ในปี 2561 นัน้ประกอบดว้ยรายไดจ้ากกระป๋องและหลอดอลมิูเนียม 

จ�านวน 3,524.2 ลา้นบาท และรายไดจ้ากเหรยีญอลมิูเนียมจ�านวน 2,780.2 ลา้นบาท 

 หลงัจากไดชี้แ้จงรายละเอียดใหท่ี้ประชมุทราบแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิ
 คณุสมบรูณ ์ประภสัสรชยักลุ ไดส้อบถามวา่จากงบการเงินท่ีไดแ้สดงนัน้ ปรากฎวา่มียอดสนิคา้คงเหลอืและหนีส้นิหมนุเวียนสงูขึน้เม่ือ

เทียบกบัปีทีผา่นมา จงึอยากสาเหตวุา่เพราะอะไร

 เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้คนใดสอบถามเพ่ิมเตมิแลว้ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัแิละรบัรองงบการเงินของบรษัิทไดแ้ก่ งบแสดง

ฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หลงัจากไดพิ้จารณาแลว้ ผูถื้อหุน้ไดมี้มตดิงันี ้

 คณุกญัญา กิจขนัธ ์ไดส้อบถามวา่ อลมิูเนียมคอยสท่ี์สั่งซือ้จากประเทศจีน มีคณุภาพหรอืไม่

 คณุทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ ไดแ้จง้วา่อลมิูเนียมคอยสส์ว่นใหญ่ท่ีซือ้มามีคณุภาพ มีเพียงลอ็ตเดียวเทา่นัน้ท่ีมีปัญหา

 คณุทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ และคณุเอือ้มพร ภมรบตุร ไดร้ว่มกนัชีแ้จงวา่ ยอดสนิคา้คงเหลือและหนีส้นิหมนุเวียนสงูขึน้นัน้ เน่ืองจาก

สหรฐัอเมรกิามีมาตรการตอบโตร้สัเซีย ซึง่บรษัิท Russel เป็นบรษัิทผลติอลมิูเนียมขนาดใหญ่ ท�าใหเ้กิดผลกระทบในดา้นราคา ซึง่อลมิูเนียม

กอ้นเป็นวตัถดุิบหลกัส�าหรบัการผลติของอลคูอน จงึตอ้งมีการส�ารองวตัถดุิบใหเ้พียงพอตอ่การผลติของอลคูอน เป็นผลใหส้นิคา้คงเหลือมีสงู

กวา่เดิม และในการส�ารองวตัถดุิบก็ตอ้งมีการใชซื้อ้วตัถดุิบจ�านวนมาก จงึตอ้งกูยื้มเงินจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง จงึเป็นผลใหห้นีส้นิหมนุเวียนสงู

ขึน้เชน่กนั แตไ่ดมี้การคืนเงินกูใ้หก้บับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะ

28,090,375 เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

0

0

0



18 หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้

 หลงัจากไดชี้แ้จงรายละเอียดใหท่ี้ประชมุทราบแลว้ ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรือ่งดงักลา่ว

ปี

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ก�าไรสทุธิ (พนับาท)

679,244

750,728

775,067

1,069,812

783,739

719,666

เงินปันผล (บาท)

8.00

10.00

10.00

15.00

11.00

10.00

รอ้ยละของ ก�าไรสทุธิ

50.88

57.54

55.74

60.57

60.63

60.03

ท่ีประชมุไดท้ �าการพิจารณา และมีมติดว้ยเสียงขา้งมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรจากการด�าเนินงานมากเพียงพอท่ีจะจ่ายเป็น

เงินปันผล และบรษัิทมีทนุส�ารองตามกฎหมายครบตามจ�านวนท่ีพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ก�าหนดไว ้ดงันัน้ท่ี

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ จงึอนมุตัจิา่ยปันผลในอตัรา 10.00 บาทตอ่หนึง่หุน้ คดิเป็นจ�านวนเงินรวมทัง้สิน้ 431,999,860 

ลา้นบาท ซึง่สอดคล้องกับนโยบายในการจา่ยเงนิปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดเ้สนอในท่ีประชมุดงักลา่วขา้งตน้

ท่ีประชมุไดอ้นมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลดงักลา่วแก่ผูถื้อหุน้ เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้บัปันผลตามท่ีขอ้บงัคบัของบรษัิทก�าหนดไว ้ โดยเป็นผูท่ี้มี 

รายช่ือ ณ วนัก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และก�าหนดใหจ้า่ยเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2562

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี ้

มต:ิ

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

บตัรเสีย  จ�านวน

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

งดออกเสียง จ�านวน   

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ 100.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

28,090,875 เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

0

0

0

 คณะกรรมการไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้สี่ทา่น แตเ่น่ืองจากมีกรรมการสาม

ทา่นคือ คณุสาลนีิ มาตานี คณุวรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต ์และคณุกฤษณ ์ อินเทวฒัน ์ เป็นผูมี้สว่นไดเ้สีย จงึงดออกเสียงลงคะแนนในสว่นของการ

เลือกตัง้กรรมการกลบัเขา้ด�ารงต�าแหนง่ในสว่นของแตล่ะทา่นได้

ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 61 คน รวมจ�านวนหุน้คิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 

ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้

หมายเหตุ: มีผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้รว่มประชมุเพ่ิมก่อนจะเริม่พิจารณาวาระท่ี 4 จ�านวน 1 ทา่น ถือหุน้จ�านวน 500 หุน้

พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ มรีายนามดงันี ้นางสาวสาลนีิ 

มาตานี, นางสาววรินทรพ์ร เอือ้อนันต,์ นางสาวคาสุม ิทาเคะอุจ ิและนายกฤษณ ์อนิเทวัฒน์

วาระที ่5

“ในทกุๆปี กรรมการของบรษิัทจะตอ้งพน้จากต�าแหนง่เป็นจ�านวนอยา่งนอ้ยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ�านวนกรรมการจะแบง่ออกให้

เป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทีต่อ้งพน้จากต�าแหนง่ โดยกรรมการที่

อยูใ่นต�าแหนง่นานทีส่ดุ เป็นผูอ้อกจากต�าแหนง่ และอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้ด�ารงต�าแหนง่อกีได”้

ประธานฯ ไดแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ 14 ของบรษัิท ซึง่ก�าหนดวา่

ในปีนี ้กรรมการซึง่ถงึก�าหนดตอ้งพน้จากต�าแหนง่ตามวาระ มีจ�านวน 4 ทา่นดงันี ้

1. นางสาวสาลนีิ มาตานี 

2. นางสาววรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต ์

3. นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ 

4. นายกฤษณ ์อินเทวฒัน ์



          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 19

 ในการพิจารณาวาระนี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดใ้หค้วามเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผูค้รบก�าหนดออกตามวาระว่า 

กรรมการทัง้สีท่า่นนีเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสยีสละ และใหค้วามเหน็ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด�าเนินกิจการของบรษัิท 

และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ ในสว่นของกรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหนง่เกินกวา่ 9 ปี แตบ่รษัิทก็เลง็เหน็วา่กรรมการเหลา่นัน้ยงัคงมีประสบการณ์

ท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึขอเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ท�าการพิจารณาอนมุตั ิการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด�ารงต�าแหนง่

อีกครัง้หนึง่ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชมุ (เอกสารแนบ 5) ซึง่ไดส้ง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้แก่ผูถื้อหุน้แลว้

 เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ประธานฯ จงึไดข้อใหท่ี้ประชมุท�าการพิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และ

มีมติดงันี ้

 ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 61 คน รวมจ�านวนหุน้คดิเป็นคะแนนเสยีง 28,090,875 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 ของ

จ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้

 ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 61 คน รวมจ�านวนหุน้คดิเป็นคะแนนเสยีง 28,090,875 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 ของ

จ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้

 ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 61 คน รวมจ�านวนหุน้คดิเป็นคะแนนเสยีง 28,090,875 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 ของ

จ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้

นางสาวสาลินี มาตานี 

นางสาววรินทรพ์ร เอือ้อนันต์

นางสาวคาสุม ิทาเคะอุจิ

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

บตัรเสีย  จ�านวน

บตัรเสีย  จ�านวน

บตัรเสีย  จ�านวน

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

งดออกเสียง จ�านวน   

งดออกเสียง จ�านวน   

งดออกเสียง จ�านวน   

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ   99.12

คดิเป็นรอ้ยละ   99.45

คดิเป็นรอ้ยละ   99.99

คดิเป็นรอ้ยละ     0.88

คดิเป็นรอ้ยละ     0.55

คดิเป็นรอ้ยละ     0.01

27,844,075

27,935,425

28,089,775

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

0

150

0

246,800

155,300

1,100

0

0

0

ท่ีประชมุไดท้ �าการพิจารณา และมีมตดิว้ยเสยีงขา้งมากอนมุตัใิหเ้ลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระทัง้สี่ทา่น กลบัเขา้ด�ารง

ต�าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยท่ีประชมุมีมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคนดงันี ้

มต:ิ



20 หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้

 • ประธานคณะกรรมการ จ�านวน 650,000 บาท/ปี

 • กรรมการ จ�านวน 400,000 บาท/คน/ปี

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 300,000 บาท/ปี

 • คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 250,000 บาท/คน/ปี

 • ประธานคณะกรรรมการบรหิารความเสี่ยง 50,000 บาท/ครัง้ประชมุ

 • กรรมการบรหิารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครัง้ประชมุ

ท่ีประชมุไดท้ �าการพิจารณา และมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 อนมุตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบรษัิทและ

กรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามท่ีไดเ้สนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

มต:ิ

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

บตัรเสีย  จ�านวน

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

งดออกเสียง จ�านวน   

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ 100.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 61 คน รวมจ�านวนหุน้คิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 

ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้

28,090,875 เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

0

0

0

 ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 61 คน รวมจ�านวนหุน้คดิเป็นคะแนนเสยีง 28,090,875 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 ของ

จ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้

นายกฤษณ ์อนิเทวัฒน์

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

บตัรเสีย  จ�านวน

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

งดออกเสียง จ�านวน   

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ   99.99

คดิเป็นรอ้ยละ     0.01

28,089,625 เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

150

1,100

0

พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตา่ง ๆ ส�าหรับปี 2562วาระที ่6

 ส �าหรบัการพิจารณาวาระนี ้ ประธานฯ ขอใหน้ายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

โดยประธานฯ แจง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีจดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่น พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้

 เน่ืองจากอตัราคา่ตอบแทนท่ีไดร้บัอนมุตัิในปีท่ีผา่นมา ทางคณะกรรมการเหน็สมควรใหใ้ชอ้ตัราเดมิตอ่ไปอีกหนึง่ปี จงึเสนออตัราคา่

ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยดงันี ้

 ภายหลงัจากท่ีไดแ้จงรายละเอียดใหท่ี้ประชมุทราบแลว้ ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหค้ �าเสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณา

คา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามท่ีเสนอมานี ้หลงัจากไดพิ้จารณาแลว้ ผูถื้อหุน้ไดมี้มตดิงันี ้

 นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผูถื้อหุน้ว่าจากการพิจาณาก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทส�าหรบัปี 2562 นัน้  

คณะกรรมการของบรษัิท ไดท้ �าการพิจารณาโดยใชฐ้านขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ จากบรษัิทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจดัท�าโดยสถาบนั

กรรมการไทยรว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นฐานขอ้มลูอา้งอิงในการพิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกบั

กลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และค�านงึถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธรุกิจ รวมถงึ การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการตาม

ความเหมาะสมกบัประสบการณ ์บทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ



          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 21

 จากบรษัิท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ �าการตรวจสอบ และแสดงความ

เหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดท้ �าการพิจารณาและเหน็สมควรใหเ้สนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ�าปี 

2562 เป็นเงิน 1,190,000 บาท

 ภายหลงัจากท่ีไดแ้จงรายละเอียดใหท่ี้ประชมุทราบแลว้ ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะเพ่ิมเตมิ ประธานฯจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณา

การแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและก�าหนดคา่ตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชีส�าหรบัปี 2562

 1. นายสเุมธ แจง้สามสี   ใบอนญุาตเลขท่ี 9362 และ/หรอื

 2. นางสาวสรินิชุ วิมลสถิตย ์   ใบอนญุาตเลขท่ี 8413 และ/หรอื

 3. นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ   ใบอนญุาตเลขท่ี 10604

ท่ีประชมุไดท้ �าการพิจารณาและอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ในปี 2562 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี ้

1. นายสเุมธ แจง้สามสี   ใบอนญุาตเลขท่ี 9362 และ/หรอื

2. นางสาวสรินิชุ วิมลสถิตย ์   ใบอนญุาตเลขท่ี 8413 และ/หรอื

3. นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ   ใบอนญุาตเลขท่ี 10604

โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ �าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ตอ่ และลงนามในงบการเงินของบรษัิท โดยท่ีประชมุไดอ้นมุตัคิา่สอบบญัชี

ประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 1,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดงันี ้

มต:ิ

ไมเ่หน็ดว้ย จ�านวน 

บตัรเสีย  จ�านวน

เหน็ดว้ย  จ�านวน 

งดออกเสียง จ�านวน   

คดิเป็นรอ้ยละ     0.01

คดิเป็นรอ้ยละ     0.00

คดิเป็นรอ้ยละ   99.98

คดิเป็นรอ้ยละ     0.01

ทัง้นี ้จากจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 61 คน รวมจ�านวนหุน้คิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 

ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้

28,088,375 เสียง

เสียง

เสียง

เสียง

300

2,200

0

พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัช ีและก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2562

เร่ืองอืน่ ๆ 

วาระที ่7

วาระที ่8

 ประธานฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุ โดยนางสาววรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 ส�าหรบัรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใน 

ครัง้นีแ้ลว้

 ประธานในท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้มลูหรอืเสนอขอ้เสนอแนะใหก้บัทางบรษัิท ซึง่มีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอขอ้เสนอแนะ

และสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิดงันี ้

 นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ กรรมการผูจ้ดัการไดต้อบขอ้ซกัถามดงักลา่ววา่ตลาดอินเดีย เป็นตลาดท่ีบรโิภคกระป๋องแอโรซอล (กระป๋อง

อดัแก๊ส) เป็นอนัดบัหนึง่ของโลก ล�าดบัท่ีสองและสามอยูท่ี่ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น ตามล�าดบั  ซึง่เม่ือสามปีท่ีผา่นมาเรามีการสง่กระป๋อง

เปลา่ไปยงับรษัิทรบัจา้งบรรจนุ�า้ยาเคมี เม่ือบรรจเุสรจ็แลว้ก็สง่ไปขายในประเทศอินเดีย หรอื สง่กระป๋องเปลา่ไปยงัลกูคา้ในอินเดียเพ่ือบรรจุ

น�า้ยาเคมีแลว้จ�าหนา่ยในอินเดีย แตต่อ่มาลกูคา้อินเดียเหลา่นีมี้การผลติกระป๋องเปลา่ในประเทศอินเดียเอง จงึท�าใหย้อดขายกระป๋องอลมิูเนียม 

ลดลง แตใ่นขณะเดียวกนั ยอดสั่งซือ้เหรยีญอลมิูเนียมจากลกูคา้อินเดียก็เติบโตสงูขึน้ทดแทน ท�าใหต้ลาดดา้นกระป๋องลดลงแตต่ลาดเหรยีญ 

อลมิูเนียมกลบัโตขึน้

 นายวตัสนัต ์พงศว์ราภา สอบถามผูบ้รหิารวา่ตลาดอินเดียมีผลตอ่การประกอบธรุกิจของอลคูอนอยา่งไร

 นางสาววรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต ์เรยีนตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาแตง่

ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและก�าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีส�าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่คณะกรรมการของ

บรษัิท ไดท้ �าการพิจารณาแลว้และเหน็สมควรใหแ้ตง่ตัง้



22 หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้

ปิดการประชมุ เวลา 12.15 น.

ลงนาม...............................................................ประธานทีป่ระชุม                

  (นายสมชาย องัสนนัท)์

ลงนาม..............................................................กรรมการผู้จดัการ 

  (นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ)

บนัทกึการประชุมโดย

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

  (นายปิตพิงศ ์อาชามงคล)

 กระป๋องแก๊สเป็นท่ีนิยมมากในประเทศอินเดีย เพราะน�าไปใชใ้นผลติภณัฑด์บักลิ่นกาย แตค่นอินเดียไมนิ่ยมบรรจดุว้ยแก๊ส ซึง่ก็มีการ

ใชผ้ลติภณัฑก์ระป๋องพลาสตกิมากขึน้ดว้ย แตเ่น่ืองจากผลติภณัฑพ์ลาสตกิไมเ่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ผมจงึเช่ือวา่ตลาดกระป๋องอลมิูเนียมยงั

มีโอกาสโตไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองในประเทศอินเดีย

 คณุทะคะอะกิ ทาเคะอจิุไดต้อบขอ้ซกัถามดงักลา่ววา่ขณะนีเ้รามีสายการผลติเหลอือยูท่ี่ส �าโรงจ�านวน 3 สายการผลติ และเราจะทยอย

ยา้ยสายการผลติไปปีละสายการผลติ ซึง่จะสิน้สดุลงในเดือนตลุาคม 2564 อีกสามปีขา้งหนา้ ซึง่ขณะนีผ้ลผลติของโรงงานส�าโรงอยูท่ี่ 373,000 

ชิน้ตอ่พนกังาน 1 ตอ่ปี ในขณะท่ีโรงงานศรรีาชามีผลผลติอยูท่ี่ 814,000 ชิน้ตอ่พนกังาน 1 คน ตอ่ปี ซึง่เหน็วา่ผลผลติของโรงงานศรรีาชาสงูกวา่

โรงงานส�าโรงเป็นสองเทา่ แตเ่น่ืองจากเหตผุลในเรือ่งพนกังานท่ีเราไดมี้การโอนยา้ยไปโรงงานศรรีาชา พนกังานบางสว่นก็ไมย่อมยา้ยดว้ยเหตผุล

สว่นตวั จงึท�าใหเ้ราตอ้งทยอยยา้ยไป สว่นเม่ือโรงงานปิดลงแลว้ พืน้ท่ีบางสว่นเราจะท�าการก่อสรา้งส�านกังานใหญ่ สว่นพืน้ท่ีท่ีเหลือเรายงัไมมี่

แผนงานวา่จะขายหรอืท�าอะไรอยา่งอ่ืน

 ทางผูบ้รหิารไดต้อบขอ้ซกัถาม โดยยืนยนัวา่การยา้ยสายการผลติยงัคงเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้สว่นเรือ่งพนกังานท่ีส�าโรงไดมี้บางสว่น

ยา้ยไปท�างานท่ีโรงงานศรรีาชา บางสว่นสมคัรใจลาออกตามโครงการเออรีร่ไีทร ์บางสว่นก็ขอท�างานตอ่จนกวา่จะปิดโรงงาน จ�านวนพนกังาน

ท่ีลดลงยงัไมส่ามารถยืนยนัได ้สว่นเรือ่งคา่ชดเชย 400 วนัตามกฎหมายแรงงานใหมน่ัน้ไดมี้การระบไุวแ้ลว้ในงบการเงิน หมายเหตขุอ้ 16 โดย

บรษัิทไดต้ัง้ส �ารองไวแ้ลว้จ�านวน 22 ลา้น และจะเพ่ิมขึน้ทกุปีตามจ�านวนพนกังานท่ีท�างานเกิน 20 ปี

 ผูบ้รหิารไดต้อบขอ้ซกัถาม โดยแจง้วา่เรือ่งผลประกอบการในไตรมาสแรกนัน้ไมส่ามารถเปิดเผยได ้ขอใหด้รูายละเอียดจากงบการเงิน

ของปีทีผ่านมากบัรายงานประจ�าปีท่ีสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่าน สว่นผลิตภณัฑใ์หม่นัน้ บรษัิทฯไดมี้การพฒันาขวดอลมิูเนียมส�าหรบัผลิตภณัฑ์

แชมพรูถยนต ์และขวดอลมิูเนียมส�าหรบัเบียร ์ ย่ีหอ้ลีโอ โดยไดมี้การขายใหก้บัลกูคา้ไปแลว้ในชว่งปีทีผา่นมา คดิวา่ผลติภณัฑน์ัน้จะไดร้บัการ

ตอบรบัจากลกูคา้ สว่นการเย่ียมชมโรงงานนัน้ทางบรษัิทฯขอรบัไวพิ้จารณา

 คณุกิตตภิณ สนุทรพาณิชย ์สอบถามเรือ่งการยา้ยสายการผลติไปศรรีาชาเป็นไปตามแผนหรอืไม ่แลว้เม่ือยา้ยสายการผลติแลว้ พนกังาน

ลดลงแลว้เทา่ใด และระบบตรวจสอบถ่ายภาพชว่ยลดจ�านวนคนเทา่ใด และเรือ่งคา่ชดเชยแรงงานจ�านวน 400 วนั บรษัิทด�าเนินการอยา่งไร

 คณุกญัญา กิจขนัธ ์ไดส้อบถามผูบ้รหิารวา่มีแนวโนม้จะเปิดสายการผลติพลาสตกิลามิเนตหรอืไม ่และมีนโยบายเรือ่งสิ่งแวดลอ้มกบั

บรเิวณขา้งเคียงอยา่งไร

 ผูบ้รหิารไดต้อบขอ้ซกัถาม โดยยืนยนัว่าไม่มีแผนการเปิดสายการผลิตพลาสติกลามิเนต และในสว่นท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มไดมี้การ

ปฏิบตัติามมาตรฐานสิ่งแวดลอ้มของกรมโรงงานอตุสาหกรรม

 คณุสมบรูณ ์ ประภสัสรชยักลุ ไดส้อบถามวา่ทิศทางยอดขายในไตรมาสแรกของปีนีเ้ทียบกบัปีท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร ปีนีมี้ผลติภณัฑ์

ใหมอ่ะไรบา้ง และขอเสนอแนะเรือ่งการเย่ียมชมโรงงาน

 นอกจากนัน้คณุวตัสนัต ์ไดส้อบถามถงึโรงงานส�าโรงท่ีก�าลงัจะปิดตวัลงในอีกสองสามปีขา้งหนา้ ถงึทิศทางการจดัการในโรงงานส�าโรง

วา่เป็นอยา่งไร
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Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 59

of

 ALUCON Public Company Limited

Time & Venue:

 The Meeting was held on Thursday 18th April 2019 at 10.00 hrs, at MR222, Bangkok International Trade and Exhibition 

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

Directors Present:

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

 2. Mr. Takaaki Takeuchi   Director, Managing Director

 3. Mrs. Eumporn Pamornbutr Director, Senior Assistant Managing Director,

     Risk Management Committee

 4. Ms. Salinee Mahtani   Director, Assistant Managing Director

 5. Mr. Subpachai Lovanit  Director, Plant Manager

 6. Ms. Vrinporn Uer-anant  Independent Director, Chair-person of Audit Committee 

 7. Mr. Toshiyuki Koike  Independent Director, Audit Committee, 

     Risk Management Committee

 8. Mr. Vibool Uer-anant  Independent Director, 

     Chairman of Risk Management Committee

 9. Ms. Kasumi Takeuchi  Director

Directors Absent:

 1. Mr. Krit Indhewat  Independent Director, Audit Committee

 Reason for absent :   Due to their urgent business trip abroad 

The Company has 10 directors but only 9 directors attended the Meeting that was equivalent to 90% of all directors.
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Preliminary Proceeding:

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

Meeting of Shareholders and introduced all member of Board of Directors to the Meeting and then presided the Chairman of the 

Meeting and stated that there were the shareholders present at the Meeting as follows:

Related Person:

 1. Mr. Sumate Jangsamsee  Auditor – KPMG Phoomchai Audit (Thailand) Ltd.

 2. Mr. Pitipong Archamongkol Company Secretary & Manager – Legal Department

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

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

 5. Mr. Songchai Limsombatanant Manager – Sale Department 

 6. Mr. Saravuth Supa  Manager – IT Department

 7. Mr. Srichai Chutithadakul Manager – HR Department

 The Chairman proposed Mr. Pitipong Archamongkol, the Company Secretary, to present the Meeting the procedures for 

voting as well as the rights of the shareholders in this Meeting.

 Furthermore, the Company invited the Company’s Auditor, Mr. Sumate Jangsamsee to attend this Meeting as the  

inspector for transparency and in compliance with the laws including Mrs. Yupa Naksinaehaphol and Ms. Jamnean Plungpleng 

as the volunteer shareholders.

35 shareholders present in person, representing 24,866,525 shares;

Each shareholder had 1 share for 1 vote

The Meeting and voting would be conducted in accordance with the agenda prescribed in the Invitation to AGM  

No. 59 totaling 8 agenda

Chairman of the Meeting will request for a resolution of the Meeting in accordance with each agenda in order for the 

Shareholders who attend the Meeting in person and proxy-holders under the Proxy Form to be able to vote according 

to the forms that you all have received at the registration desk.

With regard to the Vote, vote in only one of the following, i.e. approve, disapprove, or abstain your vote, by indicate 

“X” in the blanket that the shareholder wish to vote in each agenda.

Any shareholders attending the Meeting after the Meeting is commenced, such shareholder is still entitled to attend 

the Meeting and vote as from the agenda that such shareholders are presenting onwards.

Any shareholders who had special interest in any agenda should not be entitled to vote on such agenda, except for 

the election of directors.

Resolution in each agenda would be passed by majority votes, except the agenda 6 which is required to be affirmative 

by two-thirds of vote by shareholders attending the Meeting.

With regard to counting process, the Meeting will count the shareholder’s vote in accordance with each agenda under 

the voting forms being provided by the Company’s officers and will add the vote of proxy-holders under the Proxy 

Form, which have already been recorded by our officers. The vote of the shareholders who disapprove or abstain 

their votes shall be deducted from the total votes of the Shareholders who are present at the Meeting in each agenda.

13 proxy-holders from the shareholders presenting 3,199,650 shares;

Totaling 48 shareholders, representing 28,066,175 shares, equal to 64.97% of the total of 43,199,986 shares of the 

Company and thereby a quorum was constituted with the Company’s Article of Association.
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 The Chairman concluded that the rules and procedures for voting as aforesaid would ensure the smoothness and 

transparency of the Meeting and be in compliance with the Article of Association of the Company, the regulations as well as the 

guidelines of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Committee, respectively.

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

Shareholders No. 58 held on Tuesday 24th April 2018, pursuant to the copy of the Minutes of the Meeting that was sent to all  

shareholders together with the Notice of this Meeting.  The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 58 was 

sent to the Stock Exchange of Thailand on 8th May 2018 posted on Alucon’s website and no one objected to such minutes.

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

in fiscal year 2018.  Mr. Takaaki Takeuchi reported to the Meeting the Company’s business performance during 2018.

 The Chairman proposed Mrs. Eumporn Pamornbutr to report the Meeting the significant details of Company’s Financial 

Statements, Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 31st December 2018, which 

was audited by the certified auditor and considered by the Audit Committee, as appeared in the Financial Statement Section of 

the Annual Report, a copy of which was sent to all shareholders together with the Invitation to AGM No. 59.

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

 After having reported the business performance during 2018 to the Meeting, Mr. Pitipong Archamongkol, Company  

Secretary reported the update on the Anti-Corruption Policy that Alucon has announced the Anti-Corruption Policy since  

13th November 2014 and has joined the Anti-Corruption scheme with the Private Sector Collective Action Coalition against  

Corruption (CAC) and now is in process to obtain the certification.

 Thus, the Chairman proposed the Meeting to consider the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 58.  

After due consideration, the Meeting resolved as follows:

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

Agenda 1

Agenda 2

Agenda 3

Resolution:

To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 58, which was held on  

24th April 2018

To acknowledge the Company’s Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2018

To consider and approve the Company’s Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of 

Comprehensive Income for year ended 31st December 2018

The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the Minutes of the said Annual General 

Meeting of Shareholders No. 58 as proposed by the Chairman with the following votes:

from the total number of 53 shareholders, being 28,075,075 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: There were five shareholders holding 8,900 shares came to the Meeting before starting consideration of 

Agenda 1 of the Meeting.

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

28,073,875 99.98 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

800 0.01 %

400 0.01 %

0 0.00 %
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 Mrs. Eumporn Pamornbutr has summarized the financial highlight to the Meeting as follows:

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

of Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31st December 2018 as proposed by the Chairman 

with the following votes:

 Mrs. Eumporn Pamornbutr has further informed the Meeting that the revenue as stated above came from (1) Sale of Goods 

(2) Foreign Exchange Gain and (3) Others of which the sale of goods on 2018 was comprised of the sale of aluminium tubes and 

cans at 3,524.2 MB and the sale of slugs at 2,780.2 MB.

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

the question on the details what provided to the Meeting.

 Mr. Somboon Prapatsornchaikul inquired the reasons why the inventories and current liabilities on Y2018 were so increased 

up once compared with the Financial Statement of Y2017.

 As a result, the figures of inventories are higher than before.  And to reserve the raw material, we have to get the loan 

from the related companies which make the higher current liabilities as well but have returned the loan to the related company 

periodically.periodically.

 There was no further shareholder asking the question.  Thus, the Chairman, proposed the Meeting to consider  

the Company’s Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 

31st December 2017.

 Mr. Takaaki Takeuchi and Khun Eumporn Pamornbutr replied that the figures of inventories and current liabilities increase 

because USA has sanctioned Russia, which Russel Co., Ltd. is a large aluminium manufacturing company caused the impact 

to the aluminium ingot price.  The aluminium ingots is the main raw material for Alucon production; therefore, having to reserve 

sufficient raw materials for our production.

 After due consideration, the Meeting resolved as follows:

 Khun Kanya Kijkhan inquired whether the quality of aluminium coil being ordered from China is acceptable.

 Mr. Takaaki Takeuchi has replied that most of aluminium coils were of high quality.  There was only one lot that has problem.

Items

Revenue

Expenses

Financial Costs

Financial Costs

Net Profit

EPS

Total Assets

Total Liabilities

Total Equity

2017

6,280.94 MB

5,306.92 MB

3.30 MB

974.02 MB

783.74 MB

18.14 Baht

6,344.91 MB

1,073.79 MB

5,271.11 MB

2018

6,518.08 MB

5,626.38 MB

2.15 MB

891.70 MB

719.67 MB

16.66 Baht

6,780.49 MB

1,237.43 MB

5,543.06 MB

Different (%)

+3.78%

+6.02%

-34.85%

-8.45%

-8.17%

-8.17%

+6.87%

+15.24%

+5.16%
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Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits derived from operation results for the year 2018 and dividend payment

from the total number of 60 shareholders, being 28,090,375 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

28,090,375 100.00 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

0 0.00 %

0 0.00 %

0 0.00 %

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

 Mr. Takaaki Takeuchi reported the Meeting that from the operation results of the year ended 31st December 2018, the 

Company reported a net profit in the amount of Baht 719,665,701.  The Board of Directors of the Company has considered and is 

of the view that a legal reserve of the Company has been met the legal requirement, so that, the Company has enough profit to pay 

the dividend and the proposed dividend is appropriate for its remaining strong capital funds to accommodate continuous growth 

and business expansion. Then, the Company proposes the Meeting to consider the Record Date for the right of shareholders to 

receive the dividend on 3rd May 2019, and, the dividend payment is scheduled to be 15th May 2019.

 In addition, the Company wishes to propose the Meeting to approve the dividend payment as follows:

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

the Invitation to AGM No. 59.

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

 There was no further question; then, the Chairman, proposed the Meeting to consider the allocation of profits derived 

from operation results for the year 2018 and dividend payment.  After due consideration, the Meeting resolved as follows:

 A record of Dividend Payments between 2013 and 2018 as follows;

Year

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Net profit (‘000)

679,244

750,728

775,067

1,069,812

783,739

719,666

Dividend

8.00

10.00

10.00

15.00

11.00

10.00

% of net profit

50.88

57.54

55.74

60.57

60.63

60.03
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Remark: There were seven shareholders holding 15,300 shares came to the Meeting before starting consideration of 

Agenda 3 of the Meeting.

The Company will pay dividend in cash at the rate of Baht 10 per share.

In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % 

of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 1 

with the balance of dividend paid in cash being Baht 9 per share and the total amount of dividend payment will be 

equivalent to Baht 431,999,860.

4.1

4.2



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

Company has enough profit to pay the proposed dividend and has met the legal reserves which are required by 

Public Limited Company Act B.E. 2535; therefore, the payment of dividends approved by the Meeting at the rate of 

Baht 10.00 per share, of which will be paid in cash.  The total amount of 2018 dividend payment is equivalent to Baht 

431,999,860 and be in line with the Company’s Dividend Policy, accordingly.

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

Article of Association whose names appearing in the shareholder register as of the date on on 3rd May 2019 and the 

dividend payment shall be made on 15th May 2019.

Then the resolution was passed with the following votes:

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

28,090,875 100.00 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

0 0.00 %

0 0.00 %

0 0.00 %

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

14 which stipulate that

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

 1. Ms. Salinee Mahtani 

 2. Ms. Vrinporn Uer-anant 

 3. Mr. Kasumi Takeuchi

 4. Mr. Krit Indhewat

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

nearest to one-third, must retire from the office. The Directors who have been longest in the office shall retire. A retiring Director 

is eligible for re-election.”

 In this Agenda, three of proposed directors: Khun Salinee Mahtani, Khun Vrinporn Uer-anant and Mr. Krit Indhewat having 

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

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

four directors have performed their duties with dedication and prudence and have given beneficial suggestion and made  

comments that were useful to the Company and the Shareholders. With regard to the proposed independent directors who were in  

directorship over 9 years the Company considers that they have a lot of experience that could lead the business to grow up  

and expand. It was resolved to propose the Shareholders’ Meeting to approve the re-election of all four directors to hold their positions  

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

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

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

the shareholders to consider the election of each director.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely Ms. Salinee 

Mahtani, Ms. Vrinporn Uer-anant, Ms. Kasumi Takeuchi and Mr. Krit Indhewat
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Remark: There were one shareholder holding 500 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 

4 of the Meeting.



Ms. Salinee Mahtani

Ms. Vrinporn Uer-anant

Ms. Kasumi Takeuchi

Mr. Krit Indhewat

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the re-election of those 4 directors 

as the Company’s directors for another term as proposed by the Chairman with the following votes:

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

27,844,075 99.12 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

0 0.00 %

246,800 0.88 %

0 0.00 %

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

27,935,425 99.45 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

150 0.00 %

155,300 0.55 %

0 0.00 %

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

28,089,775 99.99 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

0 0.00 %

1,100 0.01 %

0 0.00 %

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

28,089,625 99.99 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

150 0.00 %

1,100 0.01 %

0 0.00 %
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Resolution: The Meeting had considered and by not less than two-thirds of votes of the shareholders attended the Meeting  

approved the annual remuneration for Directors and Sub-committee as proposed with the following votes:

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

28,090,875 100.00 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

0 0.00 %

0 0.01 %

0 0.00 %

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

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

 Because of the remuneration set for the directors and sub-committees has been approved by the last Annual General 

Meeting and the Board has considered and deemed it appropriate to use the remuneration same as the last year for directors 

and sub-committees as follows:

 After having reported the details of the remuneration for the Directors and Sub-committees for year 2019, the  

Chairman has asked the shareholders for the question on the details what provided to the Meeting.  After having presented to the  

Meeting, there was no further question; then, the Chairman proposed the Meeting to consider the remuneration for the Director 

and Sub-committee for year 2019.

 After due consideration, the Meeting resolved as follows.

 • Remuneration for Chairman of Board of Directors at 650,000 Baht/annum

 • Remuneration for Director at 400,000 Baht/person/annum

 • Remuneration for Chairman of Audit Committee at 300,000 Baht/annum

 • Remuneration for Audit Committees at 250,000 Baht/person/annum

 • Remuneration for Chairman of Risk Management Committee at 50,000 Baht/meeting.

 • Remuneration for Risk Management Committees at 30,000 Baht/meeting.

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

for the directors and the sub-committees for year 2019, they referred to the data base of remuneration for directors for the listed 

companies in the year 2018, which was prepared by Thai Institute of Director in association with Stock Exchange of Thailand being 

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

each business sector, and including the consideration on their experience, role and scope of duties and responsibilities, as well 

as, expected benefits from each director are at the rate of appropriate and par with comparable companies in the manufacturing 

industry.

Agenda 6 To consider and approve the remunerations for the Directors and Sub-committees in 2019

 The Chairman proposed Ms. Vrinporn, Chair-person of Audit Committee, to present the details to the Meeting.

 Ms. Vrinporn Uer-anant reported the Meeting to consider the details shown on the Attachment no. 7 which was sent to 

all shareholders together with the Invitation to this Meeting.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor for year ending 31st December 2019 and to fix their  

remunerations
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 The Chairman has opened floor to shareholders to ask the questions and there were shareholders asking the  

questions as follows:

 Mr. Watson Phongwarapha inquired about how the Indian market affects the business of Alucon.

 Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, replied the inquiry that the Indian market is no.1 of the market consumer of 

aerosol cans, and second and third consumers are Chinese and Japanese market, respectively.  Three years ago, we sold the 

empty cans to our customers to fill in the chemical and then pass to Indian market or sell the empty can to filler companies in India 

and fill in the chemical and sell the finished goods in India.  However, now they produced the empty cans and finished goods in 

India, that cause our sale on aerosol can dropped down a lot; meanwhile, our slug sale to Indian market are going up instead.

 It is in order to comply with the Company’s Article of Association, Ms. Vrinporn Uer-anant requested the Meeting to 

please consider the appointment of the Company’s auditor and fixing the auditor’s remuneration for the fiscal year ending as of 

31st December 2019.  The Board of Directors of the Company has considered and deemed it appropriate to appoint

 from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company’s auditors.  Any one of the auditors shall audit and provide his/

her opinion on the Company’s Financial Statements. The Company’s audit committee deemed it appropriate to approve an audit 

fee for year 2019 in the amount of Baht 1,190,000.

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

consider the appointment of auditor and the remuneration of Auditor for year 2019.  After due consideration, the Meeting resolved 

as follows.

 1. Mr. Sumate Jangsamsee  License No. 9362 and/or

  2. Ms. Sirinuch Vimolsathit   License No. 8413 and/or 

  3. Mr. Yoottapong Soontalinka  License No. 10604

Agenda 8 To consider other businesses

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

Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362 and/or Ms. Sirinuch Vimolsathit License No. 8413, and/or Mr. Yoottapong 

Soontalinka License No. 10604 from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company’s auditors. Any one of 

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

committee deemed it appropriate to approve an audit fee for the year 2019 in the amount of Baht 1,190,000, with the 

following votes:

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended 

the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Disapproved

Invalid Ballots

Approved

Abstained

28,088,375 99.98 %No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

No. of shares equivalent to

300 0.01 %

2,200 0.01 %

0 0.00 %
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 Aerosol cans were popular for body spray deodorant but Indian always use aerosol can without gas and change it to 

use plastic body instead.  However, plastic products are not friendly with the environment.  We believe that the aluminium cans 

can be sold more continuously in Indian market.

 Then, Mr. Watson also asked about the Samrong plant that is going to close down in a few years, how we handle for the 

free space.



 Mr. Takaaki Takeuchi replied that we have now 3 production lines at Samrong plant and plans to transfer one line per year 

to Sriracha plant; thus, Samrong plant will be close down on October 2021, next three years.  The productivity of Samrong plant 

is at 373,000 pieces per one worker, meanwhile, the productivity of Sriracha plant is at 814,000 pieces per one worker, which are 

double.  This is because of the employee factor.  Some employees agree to move to Sriracha plant.  Some are not and still work 

continuously until it closed down, although, there was early retire scheme for them.  After having been closed down, some space 

area will be constructed for new head quarter and the remaining has not yet plan for any project.

 Khun Kittiphon Sooothornpanich inquired about the production line transfer as on planned or not, how many employees 

reduced when moving the production line and how many employees decrease if used the visual camera inspecting systems and 

what the action plan when the new labour law implement on the 400-day severance payment to over 20-years service years of 

our employees.

 The Board replied and confirmed that the production line transferring to Sriracha plant is still on plan. Regarding the  

employees, some of them voluntarily moved to Sriracha plant, some voluntarily resigned according to early retire scheme and some 

will continue to work until the Samrong plant closes down. The number of reduced employee cannot be confirmed now.  As for 

the severance pay for 400 days according to the new labour law, please be reported that we have set the reserved figures about 

22 million Baht as stated in the Financial Report, note no.16 and the reserved figure will be increased up every year according to 

the number of employees who work more than 20 years.

 The Board replied that the sale figures of the first quarter of Y2019 cloud not disclose to the meeting.  Please see the 

details of financial statement and the annual report distributed to all shareholders.  With regard to the new product, Alucon has 

launched the aluminium bottles for car shampoo and for LEO beer and start selling to the customers and has a good feedback 

on the new products.  With regard to the company visit project, it is acknowledged.

 Khun Kanya Kijkhan inquired as to whether there will have the new production line for laminate plastic and what about 

of the environmental policy.

 Khun Somboon Prapatsornchaikul inquired about the trend of sale figures of the first quarter of Y2019 and the details of 

new products and suggestion on the company visit project.

 The Board replied and confirmed that there will not have production line for laminate plastic. With regard to the  

environment policy, Alucon complies with the environmental regulations of Industry Department.

No shareholder proposed any matter to additionally consider.

Meeting adjourned at 12.15 pm.
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Signed............................................................Chairman of the Meeting

    ( Mr. Somchai Aungsanant)

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

       ( Mr. Takaaki Takeuchi)

Recorded by

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

 (Mr. Pitipong Archamongkol)



 ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทในเรื่องเงินปันผล ก�าหนดว่า หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก�าไร ในกรณีท่ีบรษัิท 

ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บง่เงินปันผล เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ�านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั นโยบายเงินปันผล 50 – 70% ของก�าไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้

 According to the Company’s Articles of Association (AOA), distribution of dividend out of a source other than the profit 

is not permitted.  In case the Company still registers an accumulated loss, no distribution of dividend is permitted.  Distribution 

policy is at 50-70% of the net profit and income tax.

 Distribution of dividends must be effected within one month form the date on which the shareholders’ resolution or the 

Board of Directors’ resolution was passed as relevant.  Notice of distribution of dividend must be sent to all shareholders and 

published in a newspaper.  In 2020, the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 354 resolved for the interim dividend 

payment of Baht 7.50 per share.

 In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % of 

total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 0.75 with the  

balance of dividend paid in cash being Baht 6.75 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 

323,999,895.  The Company will propose the said resolution on the dividend payment to the consideration of the Annual General 

Meeting of Shareholders No. 60 for approval, accordingly.

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท�าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติหรือวนัท่ีคณะกรรมการมีมติแลแ้ต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้ 

เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค�าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย ในปี 2563 มตคิณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 354 

ไดก้�าหนดจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 7.50 บาทตอ่หุน้

 ในการจ่ายปันผล บรษัิทจะท�าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในปันผลดงักลา่วในอตัรารอ้ยละ 10 ดงันัน้ จ �านวนภาษีท่ีจะถกูหกัไวค้ิดเป็น 

จ�านวน 0.75 บาทตอ่หุน้ โดยจ�านวนเงินปันผล ท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยแลว้จะเทา่กบั 6.75 บาทตอ่หุน้ และรวมเป็นจ�านวน

เงินปันผลทัง้หมดท่ีบรษัิทจะตอ้งจา่ยเทา่กบั 323,999,895 บาท โดยบรษัิทจะน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 60 เพ่ือพิจารณา

และอนมุตัิตอ่ไป

Dividend Policy

เอกสารแนบ 4

Attachment 4

หลักเกณฑแ์ละนโยบายการจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานและการจา่ยปันผล

Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment 

นโยบายในการเงนิปันผลของบริษัท
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รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผลของบริษัทระหว่างปี 2557 – 2562

Details of the company’s payment of dividend during 2014 – 2019

การจา่ยเงนิปันผลระหว่างปี 2557 ถงึ 2562

Dividend Payment between 2014 - 2019

2557 43,200 -750,728 10.00 10.00 57.54

2558 43,200 -775,067 10.00 10.00 55.74

2559 43,200 -1,069,812 15.00 15.00 60.57

2560 43,200 -783,739

719,666

532,116

11.00

10.00

7.50

11.00

10.00

7.50

60.63

60.03

60.89

2561

2562

43,200

43,200

-

-

ปี จ�านวน

ทนุเรอืนหุน้ 

(1000)

ก�าไรสทุธิ 

(1000)

จ�านวน

เงินปันผล  

บาท/หุน้

จ�านวนหุน้ 

ปันผล

หุน้สามญั/หุน้

จ�านวนเงิน 

ปันผลทัง้หมด

บาท/หุน้

รอ้ยละของ 

ก�าไรสทุธิ

2014 43,200 -750,728 10.00 10.00 57.54

2015 43,200 -775,067 10.00 10.00 55.74

2016 43,200 -1,069,812 15.00 15.00 60.57

2017 43,200 -783,739

719,666

532,116

11.00

10.00

7.50

11.00

10.00

7.50

60.63

60.03

60.89

2018

2019

43,200

43,200

-

-

Year Capital 

Stock

(1000)

Net Profit

(1000)

Dividend

(Baht/Share)

Dividend  

(Stock/Share)

Total Dividend

(Baht/Share)

% of 

 Net Profit
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เอกสารแนบ 5 

Attachment 5

รายละเอยีดของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

Information on proposed directors to be appointed as the directors 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผลตามข้อบงัคับของบริษัท
 ข้อที ่12 ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิท ไมน่อ้ยกวา่หา้คนแตไ่มเ่กินสบิหา้คนและกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมีถ่ินอยูใ่นประเทศไทย

 ข้อที ่14 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต�าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ�านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้

ตรงเป็นสามไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ�านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต�าแหนง่ก่อน  จะเป็นกรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่

นานท่ีสดุและใหเ้รยีงตามตวัอกัษร กรรมการซึง่พน้จากต�าแหนง่ อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมไ่ด้

 ข้อที ่17 ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ

และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ

คราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดือน มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่

สามในสี่ของจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่

 ในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการท่ีออกจากต�าแหนง่ตามวาระ จ�านวน 4 คน ไดแ้ก่

 • นายสมชาย องัสนนัท ์

 • นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ 

 • นางเอือ้มพร ภมรบตุร 

 • นายโทชิยกิู โคอิเกะ 

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

 Article 12  The Company shall have the Board of Directors comprising not less than 5 directors but not exceeding than 

15 directors, and not less than one-half (1/2) of the total number of directors must have a residence in the Kingdom of Thailand.

 Article 14  At the Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the Directors, or if their number is not multiple of 

three, then the number nearest to one-third must retire from office. Directors to retire first must be those having been elected the 

longest period and those in alphabetical order.  A retiring Director is eligible for re-election.

 Article 17 In case the position of a Director has been vacated owing to reasons other than by completion of his tenure, the 

Board of Directors shall elect a qualified person not having any prohibitive attributes pursuant to Section 68 of the Public Limited 

Company Act. B.E. 2535 as a replacement Director for subsequent meetings of the Board of Directors unless the remaining period 

of the tenure shall be less than two months.

 The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph shall be passed by an affirmative vote of not less 

than three-fourths of the remaining Directors.

 For this meeting, there are 4 directors who retire by rotation namely as follows;

 • Mr. Somchai Aungsanant 

 • Mr. Takaaki Takeuchi 

 • Mrs. Eumporn Pamornbutr 

 • Mr. Toshiyuki Koike
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การพจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

เหน็ควรเลือกบุคคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการของบริษัท 

The meeting should consider and appoint these persons  

to be the Company’s directors for another period

ต�าแหน่ง    

คุณวุฒทิางการศกึษา :

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกัน :

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ  

วันที ่31 ธันวาคม 2562 :

ประวัตกิารท�างาน :

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ :

- กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน :

- กจิการทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบยีน :

 

- กจิการอืน่ ๆ :

 

- กจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม :  

จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่ง /เร่ิมเมือ่ :

การมส่ีวนไดเ้สียกับบริษัท : 

ต�าแหน่งเสนอพจิารณา :

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ WEST Texas State University,  

ประเทศ สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไมมี่

ไมมี่

87,750 หุน้ = 0.20% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรส 600 หุน้ = 0.0001% และไมมี่บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ)

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ 

  บรษัิท โพเดียมโฮม เซน็เตอร ์จ�ากดั

 

ไมมี่

1 รายคือ  กรรมการ 

  บรษัิท โพเดียมโฮม เซน็เตอร ์จ�ากดั

ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรกึษาอ่ืนใด ใน

กิจการอ่ืน เชน่ สมาคม หรอืมลูนิธิ เป็นตน้

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว

 

6/6 ครัง้

30 ปี / 2533

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงานท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าใหไ้มส่ามารถ

ท�าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

กรรมการอิสระ

 (1)  ช่ือ นายสมชาย องัสนนัท ์(66)
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Position:                     

Education:                

 

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :

Relationship: 

Company’s securities holding as at  

31st December 2019 :

Work Experience:

 

Current position in other organization: 

- in listed companies :  

- in  non-listed companies : 

- in other organization :  

 

- in other organization that may cause any conflict of  

interest to Company :  

Numbers of meeting attendances :

Year in Position / start from :

Conflict of Interest : 

 

 

 

Proposed position :

Individual Director, Chairman of Board of Directors

- MBA - West Texas State University, USA 

- Bachelor degree of Arts, Thammasart University

None

None

87,750 shares = 0.20% (no change)

(Spouse – 600 shares = 0.0001% & no minor children)

1996 - Present Director 

  Podium Home Center Co., Ltd. 

None

1 company 

Director – Podium Homes Center Co., Ltd. 

No position of director, executive or consultant in any  

organization such as association or foundation.

No position of director or executive in such organization.

6/6 times

30 years / Year 1990

- 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.

Independent Director

 Name: Mr. Somchai Aunsanant (66)
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ต�าแหน่ง :   

 

คุณวุฒทิางการศกึษา :

 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกัน :

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ  

วันที ่31 ธันวาคม 2562 :

ประวัตกิารท�างาน :

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ :

- กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน :

- กจิการทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบยีน :

- กจิการอืน่ ๆ :

 

- กจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม :  

จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่ง / เร่ิมเมือ่ : 

การมส่ีวนไดเ้สียกับบริษัท : 

 

 

 

 

ต�าแหน่งเสนอพจิารณา :

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

(กรรมการผูมี้อ �านาจลงนามผกูพนับรษัิท)

Master of Science in Packaging, Michigan State University, 

USA.

ไมมี่

นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ – หลานสาว

90,000 หุน้ = 0.21% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง) 

(คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ – ไมมี่การถือหุน้)

ปี 2538 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 

  บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

 

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืท่ีปรกึษาอ่ืนใดใน

กิจการอ่ืน เชน่ สมาคมหรอืมลูนิธิ เป็นตน้

1 รายคือ กรรมการ - บรษัิท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ �ากดั

 

6/6 ครัง้

25 ปี / 2538

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ี

ปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพ

- มีความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าใหไ้มส่ามารถ

ท�าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

กรรมการบรหิาร

 (2)  ช่ือ นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ (60)
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Position:                     

Education:                

 

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :

Relationship: 

Company’s securities holding as at  

31st December 2019 :

Work Experience:

 

Current position in other organization: 

- in listed companies :  

- in  non-listed companies : 

- in other organization :  

- in other organization that may cause any conflict of  

interest to Company :   

Numbers of meeting attendances :

Year in Position / Start from : 

Conflict of Interest : 

 

 

 

Proposed position :

Director, Managing Director (Authorized director)

Master of Science in Packaging, Michigan State University, 

USA.

None

Ms. Kasumi Takeuchi, niece

90,000 shares = 0.21% (no change)

(Spouse & no minor children – no share)

1995 - Present Managing Director 

  Alucon Public Company Limited 

 

None

None

No position of director or exective in such organization 

1 company : Director – Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

 

6/6 times

25 years / Year 1995

- 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.

Director/Executive Director

 Name: Mr. Takaaki Takeuchi (60)
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ต�าแหน่ง :  

คุณวุฒทิางการศกึษา :

 

 

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกัน :

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ  

วันที ่31 ธันวาคม 2562 :

ประวัตกิารท�างาน :

 

 

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ :

- กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน :

- กจิการทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบยีน :

- กจิการอืน่ ๆ :

 

 

- กจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม :  

จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่ง / เร่ิมเมือ่ : 

การมส่ีวนไดเ้สียกับบริษัท : 

 

 

 

ต�าแหน่งเสนอพจิารณา :

กรรมการ, ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส และกรรมการบรหิาร 

ความเสี่ยง

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี วิทยาลยัเซาธอี์สท์

บางกอก

- วฒิุบตัรพฒันาผูบ้รหิาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- วฒิุบตัรการเงินเพ่ือการบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

 - หลกัสตูรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบญัชี 

 - หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program 

 ปี 2549 

 - หลกัสตูรการบรหิารความเสี่ยงส�าหรบัผูบ้รหิารจาก

 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee ปี 2555

ไมมี่

58,500 หุน้ = 0.14 % (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรส – ไมมี่การถือหุน้ และไมมี่บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ)

ปี 2559 – ปัจจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

  บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

ปี 2546 – 2559 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

  บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

 

ไมมี่

1 ราย ไดแ้ก่ กรรมการ - บรษัิท ชไนเดอร ์ฮ.ว จ�ากดั

2 รายไดแ้ก่ 

1. กรรมการ - มลูนิธิฮารท์มทุและอิลซ่ีเพ่ือเดก็, ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์

2. ประธาน - มลูนิธิฮารท์มทุและอิลซ่ีเพ่ือเดก็, ประเทศไทย

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว

 

6/6 ครัง้

30 ปี / 2533

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงานท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าใหไ้ม่

สามารถท�าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

กรรมการบรหิาร

 (3)  ช่ือ นางเอือ้มพร ภมรบตุร (70)
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Position:                     

 

Education:                

 

 

 

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :

 

 

Relationship: 

Company’s securities holding as at  

31st December 2019 :

Work Experience: 

 

 

 

Current position in other organization: 

- in listed companies :  

- in  non-listed companies : 

- in other organization :  

 

- in other organization that may cause any conflict of  

interest to Company : 

Numbers of meeting attendances :

Year in Position / Start from : 

Conflict of Interest :  

 

 

 

Proposed position :

Director, Senior Assistant Managing Director and Risk  

Management Committee

- 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 2006 

 - Risk Management for Executive Program from  

 Chulalongkorn University

- Directors Accreditation Program (DAP) - in year 2003

- Finance for Non-Finance Directors - in year 2005

- Role of Compensation Committee - in year 2012

None

58,500 shares = 0.14% (no change)

(Spouse – no share & no minor children)

2016 – Present Senior Assistant Managing Director

   Alucon Public Company Limited 

2003 – 2016 Assistant Managing Director

  Alucon Public Company Limited 

 

None

1 company Director - H.W Schneider Co., Ltd. 

2 organizations : 

1.Director - Hartmuth & Illse Schneider Foundation for Children, 

Switzerland

2.President - Hartmuth & Illse Schneider Foundation for  

Children, Thailand

No position of director or executive in such organization.

6/6 times

30 years / Year 1990

- 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.

Director/Executive Director

 Name: Mrs. Eumporn Pamornbutr (70)
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ต�าแหน่ง :  

คุณวุฒทิางการศกึษา :

ประวัตกิารอบรมโดยสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกัน :

การถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท ณ  

วันที ่31 ธันวาคม 2562 :

ประวัตกิารท�างาน : 

 

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ :

- กจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน :

- กจิการทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบยีน :

- กจิการอืน่ ๆ :

- กจิการอืน่ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม   

จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่ง / เร่ิมเมือ่ : 

การมส่ีวนไดเ้สียกับบริษัท : 

 

 

 

 

ต�าแหน่งเสนอพจิารณา :

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง

- ปรญิญาโท ทางดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย

- ปรญิญาตร ีศิลปศาสตร ์(เศรษฐศาสตร ์และวรรณกรรม) 

มหาวิทยาลยั  โอยามา เกกอิุน ประเทศญ่ีปุ่ น

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ไมมี่การถือหุน้ใด 

(คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ – ไมมี่การถือหุน้) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ

  บรษัิท เอสบีเอ จ�ากดั

2555 – 2561 กรรมการผูจ้ดัการ

  บรษัิท เอน็โซ ่อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากดั

2553 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ 

  บรษัิท โอเอสดี เน็ทเวิรค์ (ประเทศไทย) จ�ากดั  

ไมมี่

1 รายไดแ้ก่ กรรมการ - บรษัิท เอสบีเอ จ�ากดั

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืท่ีปรกึษาอ่ืนใด ใน

กิจการอ่ืน (เชน่ สมาคมหรอืมลูนิธิ เป็นตน้)

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว

6/6 ครัง้

10 ปี / 2553 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื

ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าใหไ้ม่

สามารถท�าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

กรรมการอิสระ 

 (4) ช่ือ นายโทชิยกิู โคอิเกะ (47)
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Position:                     

 

Education:                

 

 

Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :

Relationship: 

Company’s securities holding as at  

31st December 2019 :

Work Experience:

 

 

 

 

 

Current position in other organization: 

- in listed companies :  

- in  non-listed companies : 

- in other organization :  

- in other organization that may cause any conflict of  

interest to Company : 

Numbers of meeting attendances :

Year in Position / Start from : 

Conflict of Interest : 

 

 

 

 

Proposed position :

Independent Director, Audit Committee and Risk Management 

Committee

Master of Management, Mahidol University, Thailand 

Bachelor of Arts (Economic and Literature), Aoyama Gakuin 

University, Japan

None

None

No share

 

2018 – present Director

  SBA Co., Ltd.    

2012– 2018 Managing Director

  ENZO International Co., Ltd.  

2010 – 2012 Managing Director 

  OSD Network Co., Ltd. 

 

None

1 company : Director – SBA Co., Ltd.  

No position of director, executive or consultant in any organiza-

tion such as association or foundation.

No position of director or executive in such organization.

6/6 times

10 years / 2010

- Not being a director, employee, consultant who get the 

monthly benefit from the Company

- Not being any kind of service professional to the Company

- Not having any relationship with any business linking to the 

Company which influent to the decision making independently. 

Independent Director

 Name: Mr. Toshiyuki Koike (47)

หมายเหต:ุ ขอ้มูลขา้งตน้นี ้บนัทกึเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

Note: this information was recorded on the 31st December 2019

สรุปการแตง่ตัง้และการลาออกของกรรมการบริษัทในปี 2562

Record of appointment and resignation of directors of the Company in the year 2019

กรรมการเขา้ใหม่

New director

กรรมการลาออก

Resignation of director (s)

วนั-เดือน-ปี

Date-Month-Year

- - -
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เอกสารแนบ 6 

Attachment 6

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

Information of Annual of Directors’ and Audit Committees’ Remuneration 

 คณะกรรมการบรษัิทไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ�าปีพ.ศ. 2563 ดงันี ้

 •  ประธานคณะกรรมการ จ�านวน 650,000 บาท/ปี

 •  กรรมการ จ�านวน 400,000 บาท/คน/ปี 

 และคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563 ดงันี ้

 •  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 300,000 บาท/ปี

 •  กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 250,000 บาท/คน/ปี 

 และคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประจ�าปี 2563 ดงันี ้

 •  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ�านวน 50,000 บาท/ครัง้ประชมุ

 •  กรรมการบรหิารความเสี่ยง จ�านวน 30,000 บาท/ครัง้ประชมุ

 The Board of Directors proposes the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve 

on the remuneration payment for the Directors for 2020 as follows: 

 •  Chairman of Board of Directors at Baht 650,000 per person per annum

 •  Director at Baht 400,000 per person per annum

 and the remuneration payment for Audit Committee for 2020 as follows: 

 •  Chairman of Audit Committee at Baht 300,000 per person per annum

 •  Audit Committee at Baht 250,000 per person per annum

 and the remuneration payment for Risk Management Committee for 2020 as follows: 

 •  Chairman of Risk Management Committee at Baht 50,000 per meeting

 •  Risk Management Committee at Baht 30,000 per meeting 

 There are no other remunerations or other benefits beyond above mentioned.
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ตารางแสดงการเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนประธานคณะกรรมการ, กรรมการ, และคณะกรรมการชดุยอ่ย ตา่ง ๆ  ปี 2562 และ ปี 2563 

The table illustrates the comparison of remuneration for Chairman of Board of Directors, Directors and all sub-committees  

between 2018 and 2019

ช่ือ

name

นายสมชาย องัสนนัท ์

Mr. Somchai Aungsanant

นางสาวสาลนีิ มาตานี

Ms. Salinee Matahni

นางเอือ้มพร ภมรบตุร

Mrs. Eumporn Pamornbutr

นายโทชิยกิู โคอิเกะ

Mr. Toshiyuki Koike

ประธานคณะกรรมการ 

Chairman of Board of Directors

กรรมการ - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

Director - Assistant Managing Director

กรรมการ - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

Director & Senior Assistant Managing Director 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

Risk Management Committee

กรรมการอิสระ 

Independent Director 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit Committee   

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

Risk Management Committee

ปี 2562

Year 2019 

(บาท/Baht)

ปี 2563

Year 2020 

(บาท/Baht)

ต�าแหนง่ 

position

650,000

400,000

400,000 

 

30,000/ครัง้

400,000 

 

250,000 

 

30,000/ครัง้ 

650,000

400,000

400,000 

 

30,000/ครัง้

400,000 

 

250,000 

 

30,000/ครัง้

นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ

Mr. Takaaki Takeuchi

นายศภุชยั หลอ่วณิชย์

Mr. Subpachai Lovanit

นางสาววรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต์

Ms. Vrinporn Eur-anant

นายกฤษณ ์อินเทวฒัน ์

Mr. Krit  Indhewat

กรรมการ - กรรมการผูจ้ดัการ

Director & Managing Director

กรรมการ - ผูจ้ดัการโรงงาน

Director - Plant Manager

กรรมการอิสระ 

Independent Director 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

Chairman - Audit Committee

กรรมการอิสระ

Independent Director 

กรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

400,000

400,000

400,000 

 

250,000

400,000 

 

250,000

400,000 

 

250,000

400,000 

 

250,000

400,000

400,000
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ช่ือ

name

ปี 2562

Year 2019 

(บาท/Baht)

ปี 2563 

Year 2020 

(บาท/Baht)

ต�าแหนง่ 

position

นายวิบลูย ์เอือ้อนนัต์

Mr. Vibool Uer-anant

กรรมการ

Director

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

Chairman – Risk Management Committee

400,000 

 

50,000/ครัง้ 

400,000 

 

50,000/ครัง้

นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ

Ms. Kasumi Takeuchi

กรรมการ

Director
400,000400,000

• จ�านวนเงินรวมคา่ตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการประจ�าปี 2563 คือ 4,250,000 บาท/ปี

   The total amount of director remuneration for year 2020 shall be Baht 4,250,000 per annum

• จ�านวนเงินรวมคา่ตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563 คือ 800,000 บาท/ปี

   The total amount of audit committee remuneration for year 2020 shall be Baht 800,000per annum

• จ�านวนเงินรวมคา่ตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประจ�าปี 2563 คือ 110,000 บาท/ปี

   The total amount of risk management committee remuneration for year 2020 shall be Baht 110,000 per annum
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เอกสารแนบ 7 

Attachment 7

รายละเอยีดของผู้สอบบญัชขีองบริษัทและค่าตอบแทนประจ�าปี 2563

Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2020

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและ

ก�าหนดคา่สอบบญัชีของทกุปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 353 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์

2563 ไดพิ้จารณาแลว้ เหน็สมควรใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก�าหนดคา่สอบบญัชีประจ�า

ปี 2563 โดยเสนอใหแ้ตง่ตัง้ บรษัิท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทอีกครัง้หนึง่

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี

 ปี 2563 บรษัิท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั ไดเ้สนอคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีเป็นเงินทัง้สิน้ 1,190,000 บาท ซึง่สามารถ

เปรยีบเทียบคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

ความสัมพนัธกั์บบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

 ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ไมมี่ความสมัพนัธใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว

แตอ่ยา่งใด จงึมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิท

การเป็นผู้สอบบญัชรีายเดยีวกับปีก่อน

 ส �านกังานผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทก่อนปี 2521 รวมเป็นระยะเวลามากกวา่ 30 ปี ในการสอบบญัชีของบรษัิท

รายช่ือผูส้อบบญัชี

ปี

1. นางปิยธิดา ตัง้เดน่ชยั

2. นายสเุมธ แจง้สามสี

4. นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ

  คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2559

  คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2561

3. นางสาวสรินิชุ วิมลสถิตย์

  คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2560

  คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2562

  คา่ตอบแทนการสอบบญัชีปี 2563

จ�านวนปีท่ีสอบบญัชีใหก้บับรษัิท

เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (บาท)

-     และ/หรอื

3     และ/หรอื

-

20,000

40,000

-     และ/หรอื

20,000

20,000

-

เลขท่ีใบอนญุาต

จ�านวนเงิน (บาท)

11766

9362

10604

1,110,000

1,170,000

8413

1,130,000

1,190,000

1,190,000

          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 47



 Regarding the Public Limited Company Act B.E. 2535 provided that the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 

shall be required to appoint the Company’s Auditor and fixing their Audit Fee for every fiscal year.  By following the Company’s 

Audit Committees of recommendation presented at the Board of Directors’ Meeting No. 353 held on the 25th February 2020,  

it was considered proposing to the AGM that KPMG Phoomchai Audit Limited should be selected to be the Company’s Auditor 

for fiscal year 2020 and fixing their Audit Fee as follows described.  For the audit team of year 2020 consists of

Audit Fee

 In 2020 KPMG Phoomchai Audit Limited proposed the total audit fee of Baht 1,190,000 that may compare with the  

previous year of annual audit fee as follows;

Relation between Company and Proposed Auditor

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

whatsoever; therefore, they are individual to audit and express an opinion on the financial statement. 

Being as the Company’s Auditor of the previous year, as same as, the year 2019

 The proposed Auditor has been being as the Company’s Auditor for more than 30 years, since 1978.

Name of Auditor

Year

2. Mr. Sumate Jangsamsee

3. Ms. Sirinuch Vimolsathit

1. Mrs. Piyatida Tangdenchai

  Audit Fee for 2016

  Audit Fee for 2018

4. Mr. Yoottapong Soontalinka

  Audit Fee for 2017

  Audit Fee for 2019

  Audit Fee for 2020

No. of Year Auditing

Amount Increasing (Baht)

3     and/or

-     and/or

-

20,000

40,000

-

20,000

20,000

-

CPA NO.

Audit Fee

9362

8413

11766

1,110,000

1,170,000

10604

1,130,000

1,190,000

1,190,000
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เอกสารแนบ 8

วัตถุประสงค์
ของ

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) 

(ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ)

วตัถปุระสงคข์องบรษัิทมีจ�านวน 18 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี้

ประกอบกิจการผลติ ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน จา้ง รบัจา้ง หรอืกระท�าดว้ยประการอ่ืนโดยผลติและขายภาชนะอลมิูเนียมและภาชนะ

อ่ืนใดทกุชนิด ท่ีจารกึหรอืไมจ่ารกึระบตุราย่ีหอ้ รูปพรรณหรอืลกัษณะเครือ่งหมายใดๆ ของลกูคา้

ประกอบกิจการเป็นผูส้ั่งสนิคา้เขา้ และสง่สนิคา้ออก เป็นตวัแทนและนายหนา้

ประกอบกิจการใหเ้ชา่ เชา่ จ�านอง หรอืเป็นภาระทัง้ทางสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นนามของบรษัิท

ประกอบกิจการก่อสรา้ง ซือ้สงัหารมิทรพัย ์และอสงัหารมิทรพัย์

ประกอบกิจการดา้นการศกึษาวิจยั ใหค้ �าปรกึษาทางวิชาการและใหก้ารสนบัสนนุสถาบนัอดุมศกึษา ตลอดจนทนุการศกึษาตา่งๆ

จดัตัง้ส �านกังานสาขา หรอืแตง่ตัง้ตวัแทนทัง้ในประเทศไทยและนอกประเทศ

บรษัิทจะออกหุน้โดยราคาเทา่กบั หรอืสงูกวา่ หรอืต�่ากวา่มลูคา่ของหุน้ท่ีตัง้ไวก็้ได้

ประกอบกิจการผลติ/จ�าหนา่ยกระแสไฟฟา้ จากเครือ่งก�าเนิดพลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย์

เสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน ผูถื้อหุน้ของบรษัิทนีต้า่งรบัผิดจ�ากดัเพียงไมเ่กินจ�านวนเงินท่ีตนยงัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่ของหุน้ท่ีตนถืออยู่

ประกอบกิจการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน หุน้ หุน้กู ้และหลกัทรพัยใ์ดๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ประกอบกิจการสั่งสนิคา้เขา้และซือ้ และสง่สนิคา้ออก และขายซึง่บรรดาเครือ่งยนตก์ลไก เครือ่งอปุกรณแ์ละวสัดตุา่งๆ ท่ีจ�าเป็น

ส�าหรบัการผลติภาชนะอลมิูเนียม

ประกอบกิจการกูยื้ม หรอืจดัหาเงินในท�านองท่ีบรษัิทจะเหน็สมควรและใหก้ารค�า้ประกนั โดยการจ�านอง จ�าน�า หรอืโดยภาระใน

รูปแบบอ่ืนใด สทิธิหรอืขอ้ผกูพนัตา่งๆ โดยใชท้รพัยส์นิของบรษัิทเป็นหลกัประกนั

เขา้รว่มในกิจการรว่มคา้ เขา้รว่มลงทนุ กบับคุคลธรรมดา นิตบิคุคล หรอืคณะบคุคล เขา้ถือหุน้ในบรษัิทจ�ากดั บรษัิทมหาชนจ�ากดั 

หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นจ�าพวกจ�ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ�ากดั ไมว่า่บรษัิทจ�ากดั บรษัิทมหาชนจ�ากดั หรอืหา้งหุน้สว่นจ�ากดั

นัน้จะมีวตัถปุระสงคต์รงกบับรษัิทหรอืไมก็่ตาม รวมทัง้ลงทนุจดัการการเงินและทรพัยส์นิของบรษัิทตามมติของคณะกรรมการ

ของบรษัิทจะเหน็สมควร ทัง้นีภ้ายในขอบเขตวตัถปุระสงคข์องบรษัิท

ใหก้ารค�า้ประกนับคุคลหรอืนิติบคุคลตอ่เจา้พนกังาน กองตรวจคนเขา้เมือง กรมสรรพากร ธนาคารและสถาบนัอ่ืนๆ โดยมิได้

ท�าเป็นการคา้

สั่งจา่ย ออก รบั โอน รบัรอง หรอืสลกัหลงัตั๋วเงิน หรอืตราสารท่ีเปลี่ยนมือได ้อ่ืนๆ ซึง่เก่ียวกบัการเงิน รวมทัง้ใบรบัประกนั และ

หุน้กู ้เพ่ือประโยชนแ์ก่กิจการของบรษัิท

ใหกู้ยื้มเงิน ใหส้นิเช่ือทางการคา้ รบัรองหนี ้หรอืใหเ้ครดติดว้ยวิธีการอ่ืนโดยจะมีหลกัประกนัหรอืไมก็่ตาม เพ่ือประโยชนแ์ก่กิจการ

ของบรษัิท หรอืกิจการท่ีบรษัิทมีสว่นไดเ้สียไมว่า่จะเป็นประโยชนโ์ดยทางตรงหรอืทางออ้มตลอดจนการใหกู้ยื้มเงินแก่พนกังาน

ตามระเบียบการสงเคราะหพ์นกังานและลกูจา้งของบรษัิทดว้ย

บรจิาค ให ้หรอืจ�าหนา่ยจา่ยโอนโดยวิธีใดๆ ซึง่เงินหรอืทรพัยส์นิเพ่ือประโยชนใ์นทางการกศุลสาธารณะหรอืเพ่ือเป็นการสง่เสรมิ

สนบัสนนุสถานะและช่ือเสียงของบรษัิทและกิจการอ่ืนใดท่ีบรษัิทมีสว่นไดเ้สีย

โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืกระท�าการโดยวิธีใดๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร ่สนิคา้ ช่ือเสียงเกียรตคิณุ และกิจการอ่ืนใดท่ีบรษัิทมี

สว่นไดเ้สียไมว่า่จะเป็นการกระท�าเพ่ือประโยชนข์องบรษัิทเองหรอืเพ่ือประโยชนใ์นการประกอบธรุกิจการคา้

(1)

(3)

(4)

(5)

(10)

(15)

(16)

(18)

(17)

(8)

(2)

(6)

(9)

(7)

(11)

(12)

(13)

(14)
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Attachment 8

Objectives
of

Alucon Public Company Limited
(Amendment)

To carry out the business of manufacturing, purchasing, selling, exchanging, hiring, employing, or otherwise by 

manufacturing and selling aluminum containers and any other containers of all kinds, whether or not showing the 

brand or characteristic or any marks owned by the customers.

To undertake business of importing for purchasing products and export products and sell those engines and  

equipments and any materials required for the production of aluminum containers.

To operate the business for rent, lease, mortgage or create any burdens on both movable property and real estate 

on behalf of the company.

To operate the business of loan or sourcing funds in a manner that the company deems appropriate and providing 

guarantee by mortgage, pledge or any other forms, various rights or obligations using company’s assets as collateral.

To provide guarantee the person or juristic person to the official immigration division, revenue department, bank or 

other institutions without doing any business.

To engage in the business of buying and selling, exchanging of shares, debentures and any securities according 

to Law on Securities and Stock Exchange.

To engage the business of research and study and providing academic advice and support for the higher education 

institutions; as well as various scholarships.

To pay, issue, accept, transfer, certify or endorse bill of exchange or other negotiable instruments relating to finance; 

including warrants and debentures for the benefit of the company’s business.

To donate, distribute or dispose by any means of which money or property is for public benefit or to promote and 

support the status and reputation of the company and any other business in which the company has an interest. 

To provide lend, trade credits, debt guarantees or to give credit by other means, with or without collateral for the 

benefit of the company’s business or any business in which the company has an interest directly or indirectly, as 

well as providing loans to employee in accordance with the regulation on the welfare of staff and employee of the 

company.

To participate in joint venture, to join investment with an individual, a juristic person or a group of persons  

holding shares in a limited company, a public limited company or becoming a limited liability partner in a limited  

partnership regardless of a limited company, a public limited company or a limited partnership as to whether there 

shall have be the same objectives with the company or not; as well as including investment, management on finances 

and assets of the company according to resolutions imposed by the board of directors of the company as deemed 

appropriate; provided that being under the scope of the company’s objectives.

To operate the business as import and export agencies and representatives.

To undertake business of construction, sale and purchase of moveable property and real estate.

1.

2.

4.

6.

7.

8.

10.

11.

13.

12.

9.

3.

5.
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To offer shares to the public; the shareholders of the company are limited to not more than the amount of shares 

being unpaid up to the full value of the share being held.

To engage the advertising, public relations or by any means in order to publicize the products, reputation, honor 

and other business that the company has in interest, whether it be done for the benefit of the company itself or for 

benefit of business operation 

To establish a branch office or to appoint the agents both in Thailand and abroad.

To engage in the business of electricity production/distribution from the solar power generator.

The company may issue shares at the price equal to or higher or lower the par value of the share.

17.

14.

15.

18.

16.
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หนา้ท่ี 1 ของจ�านวน 7 หนา้

เอกสารแนบ 9 

Attachment 9

ผูท่ี้มาประชมุดว้ยตนเอง โปรดน�าหนงัสือฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย

Please bring this Proxy Form to the meeting, even for shareholders who attend the meeting in person.

        เขียนท่ี................................................................................. 

        Written at  

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.................................................................  วนัท่ี.............เดือน...................................พ.ศ. ..................... 

Shareholder’s Registration No.      Date       Month         Year 

(1)  ขา้พเจา้............................................................................   สญัชาต.ิ........................................................................... 

       I/We       Nationality

      อยูบ่า้นเลขท่ี.................................................................................................................................................................................... 

      Address

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)  

      Being a shareholder of ALUCON Public Company Limited

      โดยถือหุน้สามญัจ�านวนทัง้สิน้รวม......................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........................เสียง ดงันี ้

      Holding the total amount of                               shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

 หุน้สามญั.................................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสียง

 Ordinary share                                            shares and are entitled to vote equal to vote

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทก็ได)้

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

      1. ช่ือ....................................................................................................................................................... อาย.ุ.........................ปี 

 Name                                                        age                   years, 

 อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน..................................................ต �าบล/แขวง........................................................... 

 residing at   Road                                 Tambol/Kwaeng 

 อ�าเภอ/เขต........................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์..................................................หรอื

 Amphur/Khet   Province                              Postal Code                        or

      2. ช่ือ....................................................................................................................................................... อาย.ุ.........................ปี 

 Name                                                        age                   years, 

 อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน..................................................ต �าบล/แขวง........................................................... 

 residing at   Road                                 Tambol/Kwaeng 

 อ�าเภอ/เขต........................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์..................................................หรอื

 Amphur/Khet   Province                              Postal Code                        or

หนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ข)

Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์   

20 บาท)

(Duty Stamp  

20 Baht)
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หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

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

 นางสาววรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต ์อาย ุ70 ปี

       Ms. Vrinporn Uer-anant aged 70 years old

 ทีอ่ยู่    เลขท่ี 80 หมูบ่า้นสนิเกา้ ถนนศรนีครนิทร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 

 Address   No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok 

 หมายเหตุ :  วาระท่ี 1 ถงึ วาระท่ี 9 กรรมการไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้ 

   No special interest on the agenda 1 - 9 proposed to this AGM

           มี / Yes  ไมมี่ / No

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 

ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 60 ในองัคารท่ี 4 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ MR 214 ชัน้ 2 ศนูยก์ารประชมุนานาชาตไิบเทค เลขท่ี 88 ถนน

บางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

 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.60 on Tuesday 4th August 2020 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR214 2nd Floor of Business International Trade 

& Exhibition Centre, No. 88 Bangna-Trad Road, Km.1, Bangna, Bangkok Metropolis or such other date, time and place as may 

be postponed or changed.

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถอืหุน้ของบริษัท คร้ังที ่59 เมือ่วันที ่18 เมษายน 2562

   To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 59 held on 18th April 2019

 นายกฤษณ ์อินเทวฒัน ์อาย ุ79 ปี     

       Mr. Krit Indhewat aged 79 years old

 ทีอ่ยู่    เลขท่ี 64/64 หอ้ง 25D คาลสิตา้ แมนชั่น ซอยสขุมุวิท 11 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา 

   กรุงเทพมหานคร 10110 

 Address  No. 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhuvmit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana, Bangkok 

   10110  

 หมายเหตุ :  วาระท่ี 1 ถงึ วาระท่ี 9 กรรมการไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้   

   No special interest on the agenda 1 – 9 proposed to this AGM

          มี / Yes  ไมมี่ / No

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain
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วาระที ่3

To consider and approve the Company’s Financial Statements, Statements of financial position and Statements of 

comprehensive income for the year ended 31st December 2019

พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิของบริษัท ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562

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. Toshiyuki Koike

To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year 2019, to acknowledge the interim 

dividend payment and to omit dividend payment.

พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ มรีายนามดงันี ้นายสมชาย 

อังสนันท ์นายทะคะอะก ิทาเคะอุจ ินางเอือ้มพร ภมรบุตร และนายโทชยูิก ิโคอเิกะ

พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 รับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล และงดการ

จา่ยเงนิปันผล

วาระที ่5  

วาระที ่4

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ

การแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล

To elect each director individually

ก) นายสมชาย องัสนนัท ์  A) Mr. Somchai Aungsanant

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

หนา้ท่ี 3 ของจ�านวน 7 หนา้

ข) นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ  B) Mr. Takaaki Takeuchi

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain
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ค) นางเอือ้มพร ภมรบตุร  C) Mrs. Eumporn Pamornbutr

ง) นายโทชิยกิู โคอิเกะ  D) Mr. Toshiyuki Koike

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

วาระที ่6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยตา่ง ๆ ส�าหรับปี 2563 

              To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in 2020

วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัช ีและก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2563

   To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 2020 and to fix their remuneration

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ เร่ืองวัตถุประสงคข์องบริษัท

   To consider and approve the amendment of Memorandum of Association regarding the Objectives of the Company

วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้ม)ี

   To consider other business (if any)

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

หนา้ท่ี 4 ของจ�านวน 7 หนา้

          บรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 55



กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท�าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท�าเองทกุประการ

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

การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

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.

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีท่ีท่ีประชมุมี

การพิจารณาหรอืมตใินเรือ่งใด นอกเหนือจากเรือ่งท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรอืเพ่ิมเตมิขอ้เทจ็จรงิ

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

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.

(5) 

 

 

 

 

(6)

• กรุณาแนบส�าเนาบัตรประชาชน   

   พร้อมเซ็นต์รับรองส�าเนาถูกต้อง

• Please enclose a certified

   copy 

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

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

 

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

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

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

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

หนา้ท่ี 5 ของจ�านวน 7 หนา้

หมายเหตุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่

แยกจ�านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงใดๆ

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

วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

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.

ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ�าตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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.

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3.
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หนา้ท่ี 6 ของจ�านวน 7 หนา้

ใบประจ�าตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข)

Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of ALUCON Public Company Limited 

 ในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 60 ในวนัท่ี 4 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ MR214 ชัน้ 2 ศนูยก์าร

ประชมุนานาชาต ิไบเทค หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย

 For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 60 to be held on 4th August 2020 at 10.00 a.m. at Meeting Room 

MR214, 2nd Floor, Business International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok or any adjournment at any date, time and 

place thereof

วาระท่ี................................เรือ่ง............................................................................................................................................................  

Agenda   Subject:

วาระท่ี................................เรือ่ง............................................................................................................................................................  

Agenda   Subject:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain
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วาระท่ี................................เรือ่ง............................................................................................................................................................  

Agenda   Subject:

วาระท่ี................................เรือ่ง............................................................................................................................................................  

Agenda   Subject:

วาระท่ี................................เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

Agenda   Subject: Election of Directors (Continued)

 ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................................................

 Name of Director

 ช่ือกรรมการ.............................................................................................................................................................................

 Name of Director

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสียง 

Approve   Disapprove   Abstain

หนา้ท่ี 7 ของจ�านวน 7 หนา้
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เอกสารแนบ 10

ค�าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี คร้ังที ่60

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

วันที ่4 สิงหาคม 2563

บรษัิทจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้า่ จะมอบฉนัทะ

ใหบ้คุคลอ่ืนหรอืจะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบรษัิท ท่ีบรษัิทก�าหนดรายช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ประชมุและออก

เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทน

นอกจากนี ้ บริษัทยงัไดท้ �าการเผยแพรห่นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว๊ปไซทข์องบริษัทซึ่งผูถื้อหุน้ของบริษัทสามารถดาวนโ์หลด 

ไดท่ี้ www.alucon.th.com

บรษัิทจะเริม่ท�าการตรวจความสมบรูณข์องหนงัสือมอบฉนัทะและเปิดรบัลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 8.00 น.เป็นตน้ไป ณ หอ้ง MR214 

ชัน้ 2 ศนูยก์ารประชมุนานาชาตไิบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีท่ีแนบมานี้

บรษัิทจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขา้ประชมุ ดงันัน้จงึขอใหผู้เ้ขา้ประชมุโปรดน�าเอกสารท่ีบรษัิทสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบั

หนงัสือบอกกลา่วเรยีกประชมุซึง่ไดพิ้มพ ์Barcode ไวม้าใชใ้นการลงทะเบียนดว้ย

ก. การมอบฉันทะ

ข. การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการอิสระนัน้ลงในใบมอบฉนัทะ

1.  การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุดว้ย

1.  กรณีเป็นบคุคลธรรมดา

2.  การมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

     ผูม้อบฉนัทะ โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการอิสระบรษัิทท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะตามรายละเอียดดงันี ้

• 

 

• 

•

1. 

 

2.

ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก

จ�านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน�าหนงัสือมอบฉนัทะไปย่ืนตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ

นางสาววรนิทรพ์ร เอือ้อนนัต ์อาย ุ70 ปี

ท่ีอยู ่เลขท่ี 80 หมูบ่า้นสนิเกา้ ถนนศรนีครนิทร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  หรอื

นายกฤษณ ์อินเทวฒัน ์อาย ุ79 ปี 

ท่ีอยู ่เลขท่ี 64/64 หอ้ง 25D คาลสิตา้ แมนชั่น ซอยสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฎรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุ เช่น  

บตัรประจ�าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรอืหนงัสือเดนิทาง
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กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ

2.  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล

     กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง

4.  บรษัิทจะไมร่บัลงทะเบียนหรอืไมอ่นญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้หาก

3. ผูถื้อหุน้ซึง่มิไดมี้สญัชาติไทยหรอืเป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศใหน้�าความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดย

อนโุลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชมุซึ่งมิไดมี้สญัชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี 

ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัดงันี ้

(ก)

(ก)

(ก)

(ข)

(ข)

(ข)

(ค)

(ข)

(ค)

(ก)

(ง)

4.1

4.3

4.2

4.4

4.5

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมา พรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือโดย 

เจา้หนา้ท่ีของนิตบิคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นีจ้ะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคล ผูมี้อ �านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิตบิคุคลและ

เง่ือนไขหรอืขอ้จ�ากดัอ�านาจในการลงลายมือช่ือท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่

ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือ

ช่ือรบัรองส�าเนาถกูตอ้ง

ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนของนิตบิคุคลผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิคุคลและมีขอ้ความ

แสดงวา่ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ�านาจกระท�าการแทนนิตติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้

เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท�าค�าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มและใหผู้แ้ทนนิตบิคุคลนัน้ รบัรอง

ความถกูตอ้งของค�าแปล

ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรบัรอง

ส�าเนาถกูตอ้ง

ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่รบัรองส�าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิคุคลและมีขอ้ความ

แสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้ประชมุมีอ�านาจกระท�าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้

เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้

เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้

ส�าเนาหนงัสือรบัรองบรษัิท หรอืหนงัสือจดทะเบียนบรษัิทของผูถื้อหุน้นิติบคุคลท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รอืหน่วยงาน

ใดในประเทศท่ีผูถื้อหุน้นิตบิคุคลมีภมิูล�าเนาอยู ่มีอายเุกินกวา่ 1 ปี

มีการขีดฆา่ ขีดตก หรอืเพ่ิมเติมขอ้ความใด อนัเป็นสาระส�าคญัของหนงัสือมอบฉนัทะโดยผูม้อบฉนัทะมิไดล้งนามก�ากบั

การแกไ้ขดงักลา่ว

หนงัสือมอบฉนัทะไมไ่ดล้งนามโดยผูม้อบฉนัทะ

เอกสารของผูม้อบฉนัทะหรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจ�าเป็นตอ่การลงทะเบียนไมส่มบรูณ์

หนงัสือมอบฉนัทะของผูด้แูล (custodian) หมดอายุ

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
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Attachment 10

Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents

Required for Annual General Meeting of Shareholders No. 60

ALUCON Public Company Limited

4th August 2020

A copy of Proxy Form B has been delivered to each of the shareholders by the Company in order for any shareholder, 

who is unable to attend the shareholders’ meeting in person, to appoint any other person or any one of the Company’s 

independent directors as their proxy-holder to attend and cast their votes in the shareholders’ meeting.

Further, the Company has also published the Proxy Form B on its website, for serving the Company’s shareholders to 

download and use it, please visit at www.alucon.th.com

The Company will examine the accuracy and completion of the Proxy Form and open the registration counter for meeting 

attendances from 08.00 hrs. at MR214, 2nd floor of Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) located at 

No. 88 Bangna-Trad Road, Km. 1 Bangna District, Bangkok Metropolis, as per attached map.

A. Appointment of Proxy

B. Registration and Presentation of Documents prior to attending the Meeting 

In order to appoint the Company’s independent director as a proxy-holder, the name and information of appointed  

independent director must be specified in the Proxy Form.

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

In this connection, a barcode system for the registration for meeting attendance is to be applied by the Company.   

Therefore, please bring documents delivered by the Company to each shareholder, together with the notice for calling 

the shareholders’ meeting, on which the relevant barcode in printed for meeting registration purpose. 

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

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

appoint the proxy: 

•

•

•

1. 

 

 

2.

A proxy grantor must appoint and authorize only one proxy-holder to attend the shareholders’ meeting and cast 

their votes.  The number of shares held by such a proxy grantor cannot be split for more than one proxy-holder, 

in order to separate the votes.

A proxy grantor must fill in information in the Proxy Form and the signatures of both the proxy grantor and the 

proxy-holder must be placed correctly and completely therein.

A proxy-holder must present and deliver the completed proxy form to the officer of the Company at the place of 

the shareholders’ meeting prior to attend the shareholders’ meeting.

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 70 years

Address: No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet Sub-district, Bangkok 

or

Mr. Krit Indhewat aged 79 years

Address: 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Wattana, Bangkok  

Metropolis 10110
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1.1 

 

 

1.2

2.1

2.2

(a)

(b)

(a)

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

Attendance in person: 

A documents issued by the government authority, which is not expired and containing the photo of the card 

holders such as a person identification card, driving license or passport. 

attendance by proxy:

Attendance in person by authorized representative issued by the shareholders

Attendance by proxy

a proxy form, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General Meeting of 

Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-holder being affixed 

with Baht 20 stamp duty;

a photocopy of documents of the shareholder issued by the government authority containing details as 

referred in clause 1.1 above, certified true and correct by the proxy grantor; and

a document of such authorized representative issued by the government authority containing details 

as referred to in clause 1.1 above; and

a proxy form, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General Meeting of 

Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-holder being affixed 

with Baht 20 stamp duty.

a photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry of Commerce and dated no longer 

than 1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the company’s seal  

affixed (if any) and contains details showing that the representative attending the Meeting is legitimately 

authorized to act on the shareholder’s behalf.

a photocopy of document of the authorized representative who signed the proxy form, issued by a 

government authority containing details as referred to in clause 1.1 above and certified true and correct 

by such authorized representative; and

a document of the proxy-holder issued by a government authorized containing details as referred to 

in clause 1.1 above

a photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry of Commerce and dated no longer 

than 1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the company’s seal  

affixed (if any) and contains details showing that the representative attending the Meeting is legitimately 

authorized to act on the shareholder’s behalf.

a document of proxy issued by the government authority containing details as referred in clause 1.1 

above.

Any attendant of the Meeting must present the following documents (as the case may be) for registration prior to 

attending the meeting:

1.  In the event that shareholders are natural person

2.  In the event that the shareholders are juristic person
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(a)

(b)

4.1

4.3

4.2

4.4

4.5

Affidavit / Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either a government authority 

of the country in where such juristic person is situated or by an officer of such juristic person and dated no 

longer than 1 year; provided that, such Affidavit / Certificate of Incorporation must contain details of juristic 

person’s name, the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together 

with any restrictions or conditions of the power of such person(s) and the address of the head office of the 

juristic person; and

English translation is required to be attached for any original document with is not made in English and such 

translation must be certified as correct by the authorized representative(s) of such juristic person.

A photocopy of the affidavit / Certificate of Incorporation of the shareholder issued by Ministry of Commerce, 

a government authority of the country in where such juristic person is situated or by an office of such juristic 

person, is dated longer than 1 year;

There is any change in material information in the proxy form without the proxy grantor’s signature certifying 

each such amendment;

The proxy form is not signed by the proxy grantor;

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

The proxy of the shareholder appointing the custodian expires.

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

Provision specified on paragraphs 1 and 2 above shall be applied mutatis mutandis to a non-Thai shareholder or 

attendant of the meeting or, as the case may be a shareholder which is juristic person incorporated under foreign 

laws subject to the following conditions:

4. The company shall refuse the registration and shall not allow the shareholder and/or the proxy to attend the  

shareholder’s meeting in the following cases:
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ต�าแหนง่ในบรษัิท : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีอยู ่: 80 หมูบ่า้นสนิเกา้ ถนนศรนีครนิทร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

การศกึษา :  ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ Utah State University, USA

  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

จ�านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุกรรมการบรษัิทในปี 2562 : 4 ครัง้ จาก 6 ครัง้

การถือหลกัทรพัยข์องบรษัิท : จ�านวนหุน้สามญั 135,000 หุน้

วาระท่ี 1 ถงึวาระท่ี 9 กรรมการไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษทกุวาระท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุครัง้นี ้

ต �าแหนง่ในบรษัิท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู ่: 64/64 หอ้ง 25D คาลสิตา้ แมนชั่น ซอยสขุมุวิท 11 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

การศกึษา : ปรญิญาตรจีาก London University ประเทศองักฤษ

จ�านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุกรรมการบรษัิทในปี 2562 : 6 ครัง้ จาก 6 ครัง้

การถือหลกัทรพัยข์องบรษัิท : จ�านวนหุน้สามญั 155,250 หุน้ 

วาระท่ี 1 ถงึวาระท่ี 9 กรรมการไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษทกุวาระท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุครัง้นี ้

Position : Independent Director and Audit Committee 

Address : No. 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhuvmit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Education : Bachelor Degree - London University, England

Numbers of meeting attendances : 6/6 times 

Company’s securities holding : 155,250 shares  

No special interest on every agenda proposed to this Meeting. 

Position : Independent Director and Chairperson - Audit Committee 

Address : 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok 

Education :   BBA, Faculty of Accounting, Chulalongkorn University 

  MBA, Utah State University, USA

Numbers of meeting attendances : 4/6 times 

Company’s securities holding : 135,000 shares

No special interest on every agenda proposed to this Meetin

1. นางวรินทรพ์ร เอือ้อนันต ์อายุ 70 ปี

2. นายกฤษณ ์อนิเทวัฒน ์อายุ 79 ปี

Mr. Krit Indhewat Age 79 years old

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 70 years old

เอกสารแนบ 11 

Attachment 11

ข้อมูลของกรรมการ – ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้

Director Information - Proxy

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถอืหุน้คร้ังที ่60

Annual General Meeting of Shareholders No. 60

วันที ่4 สิงหาคม 2563

4th August 2020
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เอกสารแนบ 12

ค�านิยามกรรมการอสิระ

 บรษัิทไดก้�าหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอิสระ” ทีเ่ข้มงวดกว่าหลักเกณฑท่ี์ก �าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุดงันี ้

ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย

ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ�า หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สอง (2) ปี ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 

หรอืท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท

ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และ

บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ �านาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้

อ �านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต หรอืบรษัิทยอ่ย

ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุ

ของบรษัิท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูมี้

อ �านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุ

ของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สอง (2) ปี

ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท และไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ �านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สอง (2) ปี

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั 

คา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท 

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ �านาจควบคมุ หรอืหุน้สวนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สอง (2) ปี

ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่

ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบรษัิท

ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัใน

หา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ�า หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของ

จ�านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.
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Attachment 12

Definition of Independent Director

The Company has determined the definition of the Company’s independent directors to be more stringent than the minimum 

requirements of the Notification of the Capital Market Supervisory Board as follows:

Holding shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, 

subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, including shares held by related 

persons of such independent director;

Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling  

person of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company, 

major shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended not less than 2 years. Such prohibited  

characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government official or advisor of  

a government unit which is a major shareholder or controlling person of the Company;

Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse 

of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person 

of the Company or its subsidiary company;

Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary  

company, associate company, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his  

independent judgment, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person  

having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major  

shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, 

major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an 

audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major 

shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor 

who receives service fees exceeding 2 million baht per year from the Company, its parent company, subsidiary company, 

associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person 

or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary 

company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who 

receives salary or holding shares exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of other company which 

undertakes business in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary company;

Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is 

related to a major shareholder;

Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the  

Company’s business operations.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.
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ข้อบงัคับ (ฉบบัย่อ)

ของ

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

หมวดที ่4 

คณะกรรมการ

หมวดที ่5

การประชุมผู้ถอืหุน้

ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิท ไมน่อ้ยกวา่หา้คนแตไ่มเ่กินสบิหา้คนและกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

ตอ้งมีถ่ินอยูใ่นประเทศไทย

ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี ภายในสี่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ

วิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควรหรอืผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ�านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในหา้ของจ�านวนหุน้ทัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้

ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้คนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุน้ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท�าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ

เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดแ้ตต่อ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท�าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรือ่งท่ีจะ

เสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรอืเพ่ือพิจารณา 

แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และ

โฆษณาค�าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ดิตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ ย่ีสบิหา้คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่

ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ�านวนหุน้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ�านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 

สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ�านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต�าแหนง่ก่อน จะเป็นกรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุและใหเ้รยีงตามตวัอกัษร กรรมการซึง่พน้จาก

ต�าแหนง่ อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมไ่ด้

ขอ้ 12

ขอ้ 13

ขอ้ 28

ขอ้ 29

ขอ้ 30

ขอ้ 14

(1)

(2)

(3)

ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ�านวนหุน้ท่ีตนถืออยูด่ว้ยจ�านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้

ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลอืก

ตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้

บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด
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หมวดที ่6

การบญัชี การเงนิและการสอบบญัชี

หมวดที ่7

เงนิปันผล

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท�างบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการ

ประชมุสามญัประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อน

น�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้

หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก�าไร ในกรณีท่ีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผล

เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ�านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบรษัิทมีผลก�าไรสมควรพอท่ีจะท�าเช่นนัน้ 

และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป

การจา่ยเงินปันผล ใหก้ระท�าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือ

ไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค�าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย

บรษัิทตอ้งจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส�ารอง ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน

ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครัง้ ท่ีมีการพิจารณางบดลุบญัชีก�าไรขาดทนุและปัญหาเก่ียว

กบับญัชีของบรษัิท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ ใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการ

ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย

ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรอืด�ารงต�าแหนง่หนา้ท่ีใด ๆ ของบรษัิท

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ ถึงหนึ่งชั่วโมงจ�านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองค์

ประชมุตามท่ีก�าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้

นัน้มิใชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อน

ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ

มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี้

คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ�าปี

ขอ้ 34

ขอ้ 40

ขอ้ 36

ขอ้ 39

ขอ้ 37

ขอ้ 31

ขอ้ 35

(1)

(2)

(1) 

(2)

(ก)

(ข)

(ค)

ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธาน

ในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นขา้งมาก

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน

ส�าเนางบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี

รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส �าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน

การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท

การท�า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส �าคญั การมอบหมายใหบ้คุคล

อ่ืนเขา้จดัการธรุกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก�าไรขาดทนุกนั
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Attachment 13

Articles of Association

of

ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

(Extract Version)

Section 4

Board of Directors

Section 5

Shareholders Meeting

The Company shall have the Board of Directors comprising not less than 5 directors but not exceeding than 15 directors, 

and not less than one-half (1/2) of the total number of directors must have a residence in the Kingdom of Thailand.

The Company’s directors shall be appointed by the Annual General Meeting of Shareholders by these following 

processes:

At the Meeting of Shareholders, one-third of the directors shall retire from the office.  If the number of the Directors 

cannot be divided into three parts, the number of the directors nearest to one-third must retire from the office.

Directors who have longest period of holding the position must be retired and ranking in alphabetical.  The retiring 

director shall be re-elected by the Meeting of Shareholders.

The Board of Directors shall convene the Meeting of Shareholders within four (4) months after the last date of the 

fiscal year of the Company.

All other shareholders’ meeting apart from the aforementioned shall be called extraordinary meeting.  The Board 

of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it sees fit, or the shareholders  

holding not less than one-fifth (1/5) in the aggregate of the total outstanding shares or not less than twenty-five (25)  

shareholders holding not less than one-tenth (1/10) in the aggregate of the total number of outstanding shares may 

at any time requisition in writing the summoning of the extraordinary meeting of shareholders. However, the reason 

for requisitioning the summoning of the meeting must also be clearly stated in the writing.  The Board of Director shall 

convene this meeting within one (1) month since receiving the shareholders’ writing requisition.

Article 12

Article 13

Article 14

Article 28

(1)

(2)

(3)

Each shareholder shall have one vote equal to the number of shares held multiplied by a number of elected 

directors.

Each shareholder shall exercise all the votes he/she has under (1) to elect a person or persons to be directors.  

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

number.

The person who the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors at the 

number equal to the number of directors of the Company or to the number of directors to be elected at such 

time.  In the event of tie votes among the persons elected in order of respective high number of votes, which 

number exceeds the number of directors of the Company to elect of to be elected at such time, the Chairman 

shall have the casing vote.
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Section 6

Accounting, Finance & Audit

A resolution of the meeting shall consist of the following voting number;

The Board of Directors shall be responsible to appropriate the Company’s balance sheet and Profit and Loss 

Statement at the last date of fiscal year and propose the required documents to the meeting of shareholders for 

the consideration.  Also, the Board of Directors shall have responsibilities to receive an approval for all the required 

documents before proposing them to the meeting of shareholders for the consideration and approval, accordingly.

The Board of Directors shall have responsibilities to send these documents to the shareholders attached with the 

Invitation of the meeting of shareholders.

The net profits of the Company shall be allocated at least 5 per cent to set up a legal reserve after deduction of 

inappropriate retained earning (if any) until it meets as of 10 per cent of the Company’s registered capital.

In summoning of the meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare relevant documents; they are 

the invitation of the meeting of shareholders detailed about venue, date and time, including agendas and related 

information presented in the meeting of shareholder attached with clear addressed purposes of each agenda for 

being considered, acknowledged, or approved.  Then, the Board of Directors shall be responsible for sending all 

the documents to the shareholders at least 7 days and publishing the advertisement of the meeting of schedule  

3 days in newspaper and before the date of the meeting, consecutively.

In the meeting, the quorum shall be made from shareholders and proxy holders (if any) presenting in the meeting 

at a number of not less than 25 persons or not less than a half of total numbers of registered shares and such  

shareholders shall hold shares altogether at not less than one-third of the total registered shares.

In case of the meeting cannot be summoned upon the requisition of shareholders, another meeting shall be  

summoned an the notification convening the meeting shall be sent to the shareholders within period of not less than 

7 days from the date fixed for the meeting without publishing the notification on the newspaper for the subsequent 

meeting and at such meeting no quorum shall be necessary required as provided before.

Article 31

Article 34

Article 35

Article 36

Article 29

Article 30

(1)

(2)

(1)

(2)

(a)

(b)

(c)

For the normal matters or transactions, they are required to obtain major votes of shareholders and entitled to 

vote in the meeting of shareholders.  However, in case of a tie vote, the chairman of the meeting of shareholders 

presenting in the meeting shall be entitled to a casting or second vote.

The following matters or transactions shall have three-forth (3/4)  of the total votes of shareholders presenting 

and entitled to vote in the meeting of shareholders; 

The duplications of balance sheet and profit and loss already approved by the Company’s auditor attached 

with the auditor’s report.

The annual report of the board of directors.

to sale or transfer, neither a whole or a part of business entity to any the third party,

to purchase or receive transferred business from the other person or private enterprise,

to enter into the material changes in a whole or a part of the Company’s hire-purchase agreement by the 

assignment of third party involving in the Company’s management or joint management with the other 

by aiming to receive any profits.
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The auditor shall not be directors, officers, employees or to hold any positions in the Company.Article 37

The auditor shall have a duty to be present at the shareholders’ meeting of the Company every time the balance 

sheet, the profit and loss account, and problems concerning the accounts of the Company are considered in order 

to give explanation on audit to the shareholders.   The Company shall deliver to the auditor reports and documents 

of the Company the shareholders ought to receive at such meeting of shareholders.

Article 39

Section 7

Dividend

No dividend shall be distributed otherwise than out of profits.  In the event the Company still incurs accumulated 

losses, no dividend shall be distributed.

The Board of Directors may from time to time pay the shareholders such interim dividend as appeared to the directors to 

be justified by the profits of the Company, and shall accordingly report to the shareholders at the subsequent meeting.

Payment of dividend shall be made within one (1) month from the date on which the meeting of shareholders is held 

or resolution to that effect is passed by the Board of Directors, as the  case may be, provided the shareholders are 

so notified in writing and notice of the declaration of the dividend is also published in the newspaper.

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

Article 40
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