


้้�ื ือ้้�น่่�อ่้�ในก่้�มเ่่�่ง เ่�น เ่่�งเิน่่างไป-ก่บัจากประเ่ศก่้�มเ่่�่ง ้รอืม่อาการเก่�่วกบั่างเิ่น้า่ใจ ่ามารืมอบ
ันั่ะใ้�้ ้ �อื�น้รอืกรรมการอ่่ระของบร่ั ั่เข�าร�วมประ่ม้ โิ่่�งมา่่�่ ำานกัเ่ขานก้ารบร่ั ั่ ตาม่่�อ่้�ของบร่ั ั่ิงัน่ �  

Shareholders 2ho are in a high-risk sit0ation, for e3ample, had recentl4 tra1elled to an4 high-risk co0ntries, 
or s0ffers an4 respirator4 s4mptoms, are ad1ised to send a s0bstit0te in place to attend the meeting, 1ia the 
compan4’s address as follo2s: 

จงึเร่่ นมาเ่ื�อ่ราบแ่ะขอความร�วมมือในการปิ่บตั่ตามมาตรการิงัก่�าวอ่�างเคร�งครัิ

Thank 4o0 for 4o0r cooperation and 0nderstanding on this matter.

บร่ั ั่จะิำาเน่นการคัิ กรอง่ร�อม่ั�งอป้กร์ต์�างๆ บรเ่ว์ิ�าน้น�า้�องประ่ม้ กร์่่่�่บ้้�ม่ความเ่่�่งต�องขอ่งวน่่่ ์่�
ในการเข�าไปใน้�องประ่ม้ โิ่่�าน่ามารืมอบันั่ะใ้�้ ้ �อื�น้รอืกรรมการอ่่ระของบร่ั ั่เข�าร�วมประ่ม้แ่นไิ�

The compan4 2ill be implementing health checks, in front of the meeting room. In the sit0ation of finding one 
2ith risk, 2e 2ill kindl4 ask to den4 their entr4, in 2hich 4o0 ma4 send a s0bstit0te in place to attend the meeting 
instead.

บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) 
(่�งืงึ เ่ขานก้ารบร่ั ั่) 
เ่ข่่�  ้ม้�่ ่�  ซอ่่ข้ม้ว่่  ืนน่ข้ม้ว่่ 
ตำาบ่่ำาโรงเ้นือ อำาเภอเมือง่ม้่ รปราการ 
จงั้วัิ ่ม้่ รปราการ 

Al0con P0blic Compan4 Limited
(Attn. Compan4 Secretar4)
No. 500 Soi S0kh0m1it 72, S0kh0m1it Rd., 
Samrong N0a S0b-district, M0ang Sam0tprakarn District, 
Sam0tprakarn District 10270
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แนวทางปิิั ัิ ิิ นำำาหััั้้�เ �้าั่วมปัะุุม
กัีีกาัแพั่ัะัาด้องไวััำโคโันาำายพนั์ุ�ใหม่ 9

G0idelines for attending meetings,
in regards to the o0tbreak of the No1el Corona1ir0s 2019 (COVID-19)

ตาม่่�ม่การแ่ร�ระบาิของไวรั่ โคโรนา่า่่นั์้ใ์้ม� 9 (COVID-19) บร่ั ั่ม่ความ้�วงใ่ต�อ่ืานการ์์ิ งัก่�าว 
จงึขอแจ�งใ้�่ ราบืงึแนว่างปิ่บตั่ ิงัน่ �

According to the spread of the ne2 Corona1ir0s 2019 (COVID-19), the Compan4 2orries of the sit0ation. So, 
please be informed of the ne2 g0idelines, as listed;



      29 ม่นาคม 2564

เรื�อง กำา้นิการประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น ครั�ง่่� 61
เร่่ น ่�าน้้�ื ือ้้�น บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)

ำิ่งทีำ่่งมาด�วย
 เอก่ารแนบ 1 - แบบฟอรม์่ง่ะเบ่่น (ต�องนำามาในวนัประ่ม้)
 เอก่ารแนบ 2 - ่ ำาเนารา่งานการประ่ม้่ามญัประจำาป่ ครั�ง่่� 60
 เอก่ารแนบ 3 - รา่งานประจำาป่ 2563

 เอก่ารแนบ 4 - ้่กัเก์ฑแ์่ะนโ่บา่การจัิ ่รรกำาไรจาก้่การิำาเน่นงานแ่ะการจ�า่ปัน้่
 เอก่ารแนบ 5 - รา่่ะเอ่่ิของ้้�่ ่�ไิ�รบัการเ่นอ่ื�อเ่ื�อเ่ือกตั�งเป็นกรรมการบร่ั ั่ 
 เอก่ารแนบ 6 - รา่่ะเอ่่ิของค�าตอบแ่นกรรมการแ่ะกรรมการ่้ิ ่�อ่ต�าง ๆ
 เอก่ารแนบ 7 - รา่่ะเอ่่ิของ้้�่ อบบญั่่แ่ะค�าตอบแ่นประจำาป่ 2564
 เอก่ารแนบ 8 - ้นงั่ือมอบันั่ะแบบ ข.
 เอก่ารแนบ 9 - คำา่่ �แจงว่์่มอบันั่ะ การ่ง่ะเบ่่น แ่ะ้่กัฐาน่่�ต�องนำามาแ่ิงในวนัประ่ม้
 เอก่ารแนบ 10 - ข�อม้่ ของกรรมการ (้้�รบัมอบันั่ะจาก้้�ื ือ้้�น)
 เอก่ารแนบ 11 - คำาน่่ามกรรมการอ่่ระ
 เอก่ารแนบ 12 - ข�อบงัคบัของบร่ั ั่ในวนั่่�เก่�่วกบัการประ่ม้้้�ื ือ้้�น
 เอก่ารแนบ 13 - แ้น่่�ของ่ืาน่่�ประ่ม้

(อ่้�ในร้ปแบบ CD ่่�่�งมา่ร�อมกบั้นงั่ือเ่่ญประ่ม้ับบัน่ � แ่ะ้้�ื ือ้้�น่ามารืิาวนโ์้่ิรา่่ะเอ่่ิของ
รา่งานประจำาป่ไิ�จากค่วอารโ์ค�ิ ่่�แ่ิงอ่้�มม้ขวาิ�านบน) 

 ิ�ว่่่�ประ่ม้ค์ะกรรมการบร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) ครั�ง่่� 359 เมื�อวนั่่� 25 กม้ภา่นั์ ์่.ศ. 2564 ม่มต่ใ้�จัิ การประ่ม้
ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น ครั�ง่่� 61 ในวนัองัคาร่่� 20 เมัา่น ่.ศ. 2564 เว่า 10.00 น. ์ ้�องประ่ม้ MR211 ่ั�น 2 ศน้่ก์ารประ่ม้
นานา่าต่ไบเ่ค เ่ข่่� 88 ืนนบางนา-ตราิ กม.1 เขตบางนา กร้งเ่่ม้านคร ประเ่ศไ่่ ตามระเบ่่บวาระการประ่ม้ ิงัน่ �

พิจาัีาััััองัายงานกาัปัะุุมใหญ่ำามัญปัะจำาปี้้�ถือหุ�นคั้ังที่ 60 เมื่อวันอังคาั ที่ 4 ำิงหาคม 2563
(เอกำาัแนั 2) 

พจิาัีาัััทัาััายงานปัะจำาปี 2563 และ้ลกาัดำาเนินงาน้องััิษัทในัอัปีัญัุ ี2563

�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

ความเหน็คีะกััมกาั

การประ่้ม่ามัญประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 60 ไิ�จัิใ้�ม่ขึ �นในวนั่่� 4 ่่ง้าคม 2563 โิ่ม่่ำาเนารา่งานการประ่้ม 
ตาม่่�ไิ�จัิ่�งมา่ร�อมน่� ซึ�ง่างบร่ัั่ไิ�จัิ่�งใ้�ต่าิ้่ัก่รั่ ่แ์้�งประเ่ศไ่่ ตั�งแต�วัน่่� 18 ่่ง้าคม 2563 
แ่ะเ้่แ่ร�่ ำาเนารา่งานการประ่ม้ิงัก่�าว่างเวบ็ไซิข์องบร่ั ั่ (222.al0con.th.com) แ่ะบร่ั ั่่งัไม�ไิ�รบัข�อเ่นอ
ใ้�่ ำาการแก�ไขรา่งานการประ่ม้ิงัก่�าวแต�อ่�างใิ

รา่งาน้่การิำาเน่นงานของบร่ัั่ประจำาป่ 2563 ิงัปรากฎในรา่งานประจำาป่แ่ะงบการเง่นของบร่ัั่่่�ไิ�จัิ่�ง
มา่ร�อมน่� ใน้วัข�อ “่กัั์ะการประกอบ์้รก่จ” “คำาอ์่บา่แ่ะการว่เคราะ้ฐ์านะการเง่นแ่ะการิำาเน่นงาน” แ่ะ 
“งบการเง่น” ่อ่ร้ปไิ�ิ งัน่ �

่่จาร์าแ่�วเ้็นว�ารา่งานการประ่้มใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 60 ไิ�ม่การบนั่ึกรา่งานอ่�างื้กต�องแ่ะ
่มบร้์ ์จงึเ้น็่มควรเ่นอใ้�่ ่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�น เ่ื�อ่่จาร์ารบัรองรา่งานการประ่ม้ิงัก่�าว

1.

2.

          บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) 1

รา่งานประจำาป่ ิาวนโ์้่ิ่่�น่�



รา่การ

รา่การ

จำา้น�า่ในประเ่ศ

รวม่น่่รั่ ่์

รวม่�วนของ้้�ื ือ้้�น

รา่ไิ�รวม

กำาไรต�อ้้�น

่�งออกต�างประเ่ศ

รวม้น่�่ น่

รา่ไิ�จากการขา่่น่ค�า

กำาไร่้่ ์่

ม้่ ค�า

จำานวนเง่น

1,285

6,799 ่�านบา่

่�านบา่
่�านบา่

5,962 ่�านบา่

5,072 ่�านบา่

15.49 บา่

3,643

837 ่�านบา่

4,928 ่�านบา่

669 ่�านบา่

่่จาร์าแ่�วเ้น็ว�า บร่ั ั่ ม่ระบบการควบคม้เป็น่่�น�า่อใจประกอบกบัม่รา่งาน่างการเง่น่่�ืก้ต�องแ่ะเป็น์รรม ่ ามารื
่ะ่�อน้่ประกอบการบร่ั ั่ ์ วนั่่� 31 ์นัวาคม 2563 ไิ�อ่�างแ่�จรง่จงึเ้น็่มควรเ่นอ่่�ประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่
้้�ื ือ้้�นเ่ื�อ่่จาร์าอนม้ตั ่แ่ะรบัรองงบการเง่นของบร่ั ั่ ์ วนั่่� 31 ์นัวาคม 2563

ความเหน็คีะกััมกาั

ความเหน็คีะกััมกาั

กาัลงมิิ

กาัลงมิิ

่่จาร์าแ่�วเ้น็่มควรใ้�้ ้ �ื ือ้้�นไิ�รบั่ราบ้่การิำาเน่นงานประจำาป่ 2563 แ่ะฐานะ่างการเง่นืงึวนั่่� 31 ์นัวาคม 
2563

วาระน่ �ไม�ต�องไิ�รบัการ่งคะแนนเ่่่งจาก้้�ื ือ้้�น เ่ราะเป็นวาระเ่ื�อ่ราบ

วาระน่�ต�อง้�านมต่อนม้ตั่ิ �ว่คะแนนเ่่่งข�างมากของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�มาประ่ม้แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนน

พจิาัีาอนุมัิิและััััองงักาัเงนิ้องััิษัทได�แก่ งัแำดงฐานะกาัเงนิและงักำาไั้าดทุนแััเั็ดเำั็จ 
ี วันที ่31 ์ันวาคม 2563 (เอกำาัแนั 3 – อย่้ในั้ปแัั CD และ QR Code)
�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

งบแ่ิงฐานะการเง่นแ่ะงบกำาไรขาิ่น้เบ็ิ เ่รจ็่ ำา้รบัป่่่ �น่้ิ วนั่่� 31 ์ นัวาคม 2563 ซึ�งไิ�้ �านการตรวจ่อบจาก้้�่ อบ
บญั่่แ่�ว ิงัปรากิในรา่งานของ้้�่ อบบญั่่รบัอนญ้าต แ่ะงบการเง่น่่�ไิ�จัิ ่�งมา่ร�อมน่� ้่่ร้ป่าระ่ำาคญัไิ�ิ งัน่ � 

3.

พจิาัีาอนุมัิกิาัจดัำัักำาไัจาก้ลกาัดำาเนินงานปัะจำาปี 2563 และกาัจ่ายปัน้ล (เอกำาัแนั 4)
�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

ตามข�อบงัคบัข�อ 36 บร่ัั่ต�องจัิ ่รรกำาไร่้่ ์่ประจำาป่่�วน้นึ�งไว�เป็น่น้่ำารอง ตามกฎ้มา่ไม�น�อ่กว�าร �อ่่ะ้�า
ของกำาไร่้่ ์่ประจำาป่้กัิ�ว่่อิเง่นขาิ่้น่ะ่ม่กมา (ื�าม่) จนกว�า่้น่ำารองน่ �จะม่จำานวนไม�น�อ่กว�าร �อ่่ะ่่บ
ของ่น้จิ่ะเบ่่น ์  ่ ่ �นป่  บร่ั ั่ ม่่น้จิ่ะเบ่่น , ,  บา่ แ่ะม่่น้่ำารองตามกฎ้มา่จำานวน , ,  
บา่ เป็นอตัราร�อ่่ะ  ของ่น้จิ่ะเบ่่นตามข�อบงัคบัของบร่ั ั่แ่ะตาม่่�บร่ั ั่ม่นโ่บา่การจ�า่เง่นปัน้่ใ้�แก�้ ้ �ื ือ
้้�นเป็นจำานวนร�อ่่ะ  –  ของกำาไร่้่ ์่้่งั้กัภาั่เง่นไิ�แ่ะ่ำารองตามกฎ้มา่ในแต�่ ะป่โิ่่่จาร์าประกอบ
งบการเง่น

4.

2 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



จาก้่การิำาเน่นงานของบร่ัั่ในป่ 2563 บร่ัั่ม่กำาไร่้่ ์่จากงบการเง่นจำานวน 669,003,251 บา่ ค่ิเป็นกำาไร
15.49  บา่ต�อ้้�น แ่ะเมื�อ่่จาร์าืงึฐานะการเง่นของบร่ั ั่่่�ม่กำาไร่ะ่ม่ำา้รบัจัิ ่รรจ�า่เง่นปัน้่แ่ะ้่การิำาเน่น
งานของบร่ั ั่แ่�ว ่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นจงึ่มควรต�อง่่จาร์าการจ�า่เง่นปัน้่ประจำาป่ 2563

บร่ั ั่จะ่ำาการจ�า่ปัน้่ เป็นเง่นในอตัรา 10 บา่ ต�อ้้�น 
ในการจ�า่ปัน้่ บร่ัั่จะ่ำาการ้กัภาั่ ์ ่่�จ�า่ในปัน้่ิงัก่�าวในอตัราร�อ่่ะ 10 ิงันั�น จำานวนภาั่่่�
จะืก้้กัไว�ค่ิ เป็นจำานวน 1 บา่ต�อ้้�น โิ่จำานวนเง่นปัน้่ ่่�้้�ื ือ้้�นจะไิ�รบั้่งั้กัภาั่ ์ ่่�จ�า่แ่�วจะเ่�ากบั 
9 บา่ต�อ้้�น แ่ะรวมเป็นจำานวนเง่นปัน้่่ั�ง้มิ่่�บร่ั ั่จะต�องจ�า่เ่�ากบั 431,999,860 บา่ 

4.1
4.2

กาัลงมิิ
วาระน่ �ต�อง้�านมต่อนม้ตั่ิ �ว่คะแนนเ่่่งข�างมากของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�มาประ่ม้แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนน
พิจาัีาอนุมัิิกาัแิ่งิั้งกััมกาัแทนกััมกาัที่คัักำาหนดออกจากิำาแหน่งิามวาัะ มีัายนามดังนี ้
นายศุภุัย หล่อวีิุย� นายวิั ล้ย� เอือ้อนันิ� นายกฤษี� อนิเทวัฒน� และนางำาวคาำุม ิทาเคะอุจ ิ(เอกำาัแนั 5)
�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

ตาม่ระรา่บญัญัต่บร่ัั่ม้า่นจำากัิ แ่ะข�อบงัคบัของบร่ัั่ข�อ 14 กำา้นิใ้�ในการประ่้ม้้�ื ือ้้�น่ามญัประจำาป่
่ก้ครั�ง ใ้�กรรมการออกจากตำาแ้น�ง้นึ�งใน่ามเป็นอตัรา ื�าจำานวนกรรมการ่่�จะแบ�งออกใ้�ตรงเป็น่าม่�วนไม�ไิ�ก็ใ้�
ออกโิ่จำานวนใก่�่ ่�่้ิ กบั่�วน้นึ�งใน่าม กรรมการ่่�ออกตามวาระนั�นอาจืก้เ่ือกเข�ามาิำารงตำาแ้น�งใ้ม�ไิ� กรรมการ
่่�ต�องออกจากตำาแ้น�งตามวาระในป่น่ � ไิ�แก� 

นอกจากนั�น บร่ั ั่ไิ�ประกาศเ่่ญ่วนใ้�้ ้ �ื ือ้้�น่ามารืเ่นอรา่่ื�อบค้ค่เ่ื�อ่่จาร์าเข�ารบัการ่รร้าเป็นกรรมการ
ในการประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�งน่ � โิ่ไิ�กำา้นิระ่ะเว่าการเ่นอรา่่ื�อิงัก่�าวตั�งแต�วนั่่� 1 ์นัวาคม 2563 
ืงึ 31 มกราคม 2564 โิ่ไิ�กำา้นิ้่กัเก์ฑใ์นการเ่นอ่ื�อิงัก่�าวไว�บนเวป็ไซิข์องบร่ั ั่ แต�ไม�ปรากฎว�าม่้้�ื ือ้้�น
่�านใิเ่นอรา่่ื�อบค้ค่เข�ารบัการ่รร้าเป็นกรรมการของบร่ั ั่ 

5.

ความเหน็คีะกััมกาั

กาัจา่ยเงนิปัน้ลนีเ้ป็นไปิามนโยัายกาัจา่ยเงนิปัน้ล้องััิษัท

ค์ะกรรมการ่่จาร์าแ่�วเ้็นว�า ่่�ประ่้ม้้�ื ือ้้�น่มควร่่�จะอน้มตั่การไม�จัิ ่รรกำาไร่้่ ์่เ่ื�อ่ ำารองตามกฎ้มา่
เนื�องจาก่น้่ำารองตามกฎ้มา่ของบร่ัั่ม่ครบตามข�อบงัคบับร่ัั่แ่�วแ่ะค์ะกรรมการ่่จาร์าแ่�วเ้็นว�าบร่ัั่
ม่กำาไรเ่่่ง่อ่่�จะจ�า่ปัน้่แ่ะ่ามารืข่า่ก่จการเ่ื�อการเต่บโต่าง์ร้ก่จต�อไปไิ� จงึเ้็น่มควรเ่นอใ้�่ ่�ประ่ม้ใ้ญ�
่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น่่จาร์าอนม้ตัจ่�า่ปัน้่ตามมต่่่�เ่นอไว� ม่รา่่ะเอ่่ิิงัต�อไปน่� คือ

อนึ�ง ้้�ื ือ้้�นประเภ่บค้ค่์รรมิา่่�ไิ�รบัเง่นปัน้่จากบร่ัั่ ่ามารืขอเคริ่ตภาั่เง่นปัน้่คืนไิ� ตาม้่กัเก์ฑ์
่่�ประมว่รัั ฎากรมาตรา 47 ่ว่กำา้นิเั่าะ่�วน่่�บร่ัั่จ�า่จากกำาไร่่�บร่ัั่ไิ�เ่่่ภาั่เง่นไิ�ในอตัราร�อ่่ะ 20 
ของกำาไร่้่ ์่ ิงันั�น เคริ่ตภาั่เง่นปัน้่เ่�ากบัเง่นปัน้่ค้์ ่่�่บ่่�วนแปิ่บ่

โิ่กำา้นิวนับนั่กึรา่่ื�อ้้�ื ือ้้�นเ่ื�อ่่่ ์่ในการรบัเง่นปัน้่ (Record Date) ในวนั่่� 28 เมัา่น 2564 แ่ะกำา้นิจ�า่
เง่นปัน้่ในวนั่่� 14 ่ฤัภาคม 2564

1. นา่ศภ้่ั่  ้่�อว์่่่ ์
2. นา่ว่บ้่ ่ ์เอื �ออนนัต ์
3. นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์แ่ะ
4. นาง่าวคา่ม่้ ่าเคะอจ่้ 

3บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



กาัลงมิิ

ความเหน็คีะกััมกาั

วาระน่ �ต�อง้�านมต่ิ �ว่คะแนนเ่่่งข�างมาก ตาม้่กัเก์ฑแ์่ะว่์่การิงัต�อไปน่�

ในการเ่ือกตั�งกรรมการครั�งน่ � จะ่่จาร์าเ่ือกรรมการ่่่ะตำาแ้น�งโิ่ใ่�คะแนนเ่่่งเ่�ากบัจำานวน้้�น่่�ืือ่ั�ง้มิ
โิ่ไม�ต�องแบ�งคะแนนเ่่่ ง บค้ค่่่�ไิ�คะแนนเ่่่ ง่ง้่้ิ ของการเ่ือกในแต�่ ะตำาแ้น�งจะเป็น้้�ไิ�รบัการเ่ือกตั�งในกรรมการ
ในตำาแ้น�งนั�น

เนื�องิ�ว่บร่ั ั่ ่งัไม�ม่ค์ะกรรมการ่รร้า จงึใ่�้ ่กัเก์ฑแ์่ะว่์่การ่รร้าโิ่เ่นอใ้�ค์ะกรรมการของบร่ั ั่ ่่จาร์า 
ค์ะกรรมการบร่ัั่ ไิ�้ �านกระบวนการก่ั�นกรองของค์ะกรรมการบร่ัั่แ่�วเ้็นว�า้้�เ่นอ่ื�อเป็นกรรมการบร่้าร 
นา่มาคซม่่่าน ่ร่่ โตฟเ่ค เป็น้้�ม่ค้์ ่มบตั่่ ่�เ้มาะ่มกบัการประกอบ์ร้ก่จของบร่ั ั่ จงึเ้น็่มควรใ้�่ ่�ประ่ม้ใ้ญ�
่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นเ่ือกตั�งกรรมการบร่้ ารคนใ้ม� ภา่ใต�้ ่กัเก์ฑข์�อบงัคบัของบร่ั ั่แ่ะตามกฎ้มา่ 

้้�ื ือ้้�นคน้นึ�งม่คะแนนเ่่่งเ่�ากบั้นึ�ง้้�นต�อ้นึ�งเ่่่ง
้้�ื ือ้้�นแต�่ะคนจะต�องใ่�คะแนนเ่่่ง่่�ม่อ่้�่ั�ง้มิตาม (1) เ่ือกตั�งบค้ค่เิ่่ว้รือ้่า่คนเป็นกรรมการก็ไิ�
แต�จะแบ�งคะแนนเ่่่งใ้�แก�้้�ใิมากน�อ่เ่่่งใิไม�ไิ� 
บค้ค่ซึ�งไิ�รบัคะแนนเ่่่ ง่ง้่้ิ ตาม่ำาิบั่งมา เป็น้้�ไิ�รบัเ่ือกตั�งเป็นกรรมการเ่�าจำานวนกรรมการ่่�่งึจะม่้รอื
่งึเ่ือกตั�งในครั�งนั�น ในกร์่่่�บค้ค่ซึ�งไิ�รบัเ่ือกตั�งใน่ำาิบัืัิ ่งมาม่คะแนนเ่่่ งเ่�ากนัเก่นจำานวน่่�จะ่งึม่้รอื
่งึเ่ือกตั�งในครั�งนั�น ใ้�้ ้ �เป็นประ์านเป็น้้�เ่่่ง่่ �ขาิ

(1)
(2)

(3)

พจิาัีาอนุมัิกิาัแิง่ิัง้กััมกาัใหม่ – นายมาคซมิลิาน พัิำโิฟเุค (เอกำาัแนั 5)
�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

ตามข�อบงัคบัของบร่ั ั่ ข�อ 12 กำา้นิว�าใ้�บร่ั ั่ม่ค์ะกรรมการไม�น�อ่กว�า 5 คน แต�ไม�เก่นกว�า 15 คน แ่ะกรรมการ
ไม�น�อ่กว�ากึ�ง้นึ�งต�องม่ื่�น่่�อ่้�ในประเ่ศไ่่ ปัจจบ้นับร่ั ั่ม่กรรมการจำานวน่ั�ง่่ �น 10 คน 
ใน่�วง้่า่ป่่่�้�าน บร่ัั่ม่การข่า่ตัว่าง์้รก่จแ่ะม่อัตราการเต่บโต่างิ�าน่อิขา่แ่ะกำา่ังการ้่่ต
เ้ร่่ ญอ่ม่้เน่่มอ่�างต�อเนื�อง แ่ะนา่มาคซ่ม่่าน ่ร่่ โตฟเ่ค ปัจจบ้นัิำารงตำาแ้น�งเป็น้้�จัิ การโรงงานเ้ร่่ ญแ่ะ
ฝ� า่เ่คน่คอาวโ้่ (เ้ร่่ ญ) บร่ั ั่จึงเ้็น่มควรแต�งตั�งเป็นกรรมการบร่้ ารคนใ้ม� เ่ื�อร�วมบร่้ ารก่จการิ�ว่ว่่ั่ ่ศัน์
่่�ก�าว้น�าแ่ะ่นัต�อ่ืานการ์ก์ารเป่่�่นแป่งในปัจจบ้นั 

6.

เนื�องิ�ว่บร่ั ั่ไม�ม่ค์ะกรรมการ่รร้า จงึใ่�้ ่กัเก์ฑแ์่ะว่์่การ่รร้าโิ่เ่นอใ้�ค์ะกรรมการของบร่ั ั่่่จาร์า
ค้์ ่มบตั่แ่ะความเ้มาะ่มของกรรมการ่่�เ่ือกก่บัเข�ามาใ้ม� โิ่ค์ะกรรมการบร่ัั่ (ไม�รวมกรรมการ่่�ม่่�วน
ไิ�เ่่่ ) ม่ความเ้็นร�วมกนัว�า กรรมการ่ั�ง่่�่�านปิ่บต่ั้น�า่่�ิ�ว่ความเ่่่ ่่ะแ่ะิ�ว่ความรอบคอบ ใ้�ค ำาแนะนำาอนัเป็น
ประโ่่นต์�อบร่ั ั่แ่ะ้้�ื ือ้้�นมาโิ่ต่อิ แ่ะไิ�้ �านการ่่จาร์าอ่�างรอบคอบของค์ะกรรมการบร่ั ั่ว�าม่ค้์ ่มบตั ่
่่�เ้มาะ่มกบัการประกอบ์้รก่จของบร่ั ั่แ่ะไม�ม่้้�ื ือ้้�น่�านใิเ่นอ่ื�อกรรมการเ่่�มเต่มเ่ื�อ่่จาร์า แ่ะใน่�วนของ
กรรมการอ่่ระ่่�เ่นอ่ื�อแต�งตั�งนั�น ค์ะกรรมการไิ�่ จ่าร์าแ่�วเ้็นว�ากรรมการอ่่ระแต�่ ะ่�าน่่�เ่นอใ้�แต�งตั�ง่ามารื
ใ้�ความเ้็นไิ�อ่�างอ่่ระแ่ะเป็นไปตาม้่กัเก์ฑ์่ ่�เก่�่วข�อง ่ั�งน่ �แม�ว�ากรรมการแ่ะกรรมการอ่่ระ่่�ครบตามวาระจะ
ิำารงตำาแ้น�งเก่นกว�า 9 ป่ เมื�อรวมกบั่่�จะไิ�รบัแต�งตั�งในคราวน่�ก็ตาม แต�ค์ะกรรมการเ่ง็เ้น็ว�ากรรมการ่�านนั�น ๆ  แม�ว�า
จะิำารงตำาแ้น�งมาเก่นกว�า 9 ป่แต�ค์ะกรรมการไิ�่ ่จาร์าแ่�วเ้น็ว�าประ่บการ์ข์องกรรมการเป็นประโ่่นต์�อ์ร้ก่จ
ของบร่ั ั่ แ่ะ่ามารืนำา่าใ้�บร่ั ั่เจรญ่ก�าว้น�าต�อไปไิ�ิ ่่่�งขึ �น จงึเ้น็่มควรใ้�่ ่�ประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น
เ่ือกตั�งกรรมการ่ั�ง่่�ก่บัเข�าเป็นกรรมการบร่ั ั่ต�ออ่กวาระ้นึ�ง

ความเหน็คีะกััมกาั

4 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



กาัลงมิิ
วาระน่ �ต�อง้�านมต่ิ �ว่คะแนนเ่่่งข�างมาก ตาม้่กัเก์ฑแ์่ะว่์่การิงัต�อไปน่�

้้�ื ือ้้�นคน้นึ�งม่คะแนนเ่่่งเ่�ากบั้นึ�ง้้�นต�อ้นึ�งเ่่่ง
้้�ื ือ้้�นแต�่ะคนจะต�องใ่�คะแนนเ่่่ง่่�ม่อ่้�่ั�ง้มิตาม (1) เ่ือกตั�งบค้ค่เิ่่ว้รือ้่า่คนเป็นกรรมการก็ไิ�
แต�จะแบ�งคะแนนเ่่่งใ้�แก�้้�ใิมากน�อ่เ่่่งใิไม�ไิ� 
บค้ค่ซึ�งไิ�รบัคะแนนเ่่่ ง่ง้่้ิ ตาม่ำาิบั่งมา เป็น้้�ไิ�รบัเ่ือกตั�งเป็นกรรมการเ่�าจำานวนกรรมการ่่�่งึจะม่้รอื
่งึเ่ือกตั�งในครั�งนั�น ในกร์่่่�บค้ค่ซึ�งไิ�รบัเ่อืกตั�งใน่ำาิบัืัิ ่งมาม่คะแนนเ่่่ งเ่�ากนัเก่นจำานวน่่�จะ่งึม่้รอื
่งึเ่ือกตั�งในครั�งนั�น ใ้�้ ้ �เป็นประ์านเป็น้้�เ่่่ง่่ �ขาิ

(1)
(2)

(3)

พจิาัีาอนุมัิค่ิาิอัแทนกััมกาั และกััมกาัุุดย่อยิา่ง ๆ ำำาหัััปี 2564 (เอกำาัแนั 6)
�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

ความเหน็คีะกััมกาั

ตามข�อบงัคบัของบร่ัั่ข�อ 27 ค์ะกรรมการอาจจะไิ�รบัค�าตอบแ่นแ่ะโบนั่ ตามจำานวน่่�ไิ�รบัอนม้ตั่จาก่่�ประ่ม้
้้�ื ือ้้�นค�าตอบแ่นกรรมการ่่�ไิ�รบัการอนม้ตัจ่าก่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นในป่ 2563 ม่ิงัน่ �

การกำา้นิค�าตอบแ่นกรรมการของบร่ั ั่ไม�ไิ�้ �านค์ะกรรมการ่่จาร์าค�าตอบแ่น เนื�องจากปัจจบ้นับร่ั ั่่งัไม�ม่
ค์ะกรรมการ่่จาร์าค�าตอบแ่น อ่�างไรก็ตามการกำา้นิค�าตอบแ่นกรรมการไิ�้ �านการ่่จาร์าอ่�างรอบคอบ
จาก่่�ประ่ม้ค์ะกรรมการบร่ั ั่ โิ่ใ่�ฐานข�อม้่ ค�าตอบแ่นกรรมการ จากบร่ั ั่จิ่ะเบ่่นในป่ 2563 ซึ�งจัิ ่ ำาโิ่
่มาคม่�งเ่รม่่ืาบนักรรมการไ่่ร�วมกบัต่าิ้่กั่รั่ ่แ์้�งประเ่ศไ่่ เป็นฐานข�อม้่ อ�างอ่งในการ่่จาร์ากำา้นิ
ค�าตอบแ่นกรรมการในก่้�มอต้่า้กรรม่่�ใก่�เค่่งกนั โิ่คำานึงืึงความเ้มาะ่มเก่�่วกบัประเภ่์้รก่จ รวมืึงการ
่่จาร์าค�าตอบแ่นกรรมการตามความเ้มาะ่มกบัประ่บการ์ ์ บ่บา่ ้น�า่่�แ่ะความรบั้่ิ่อบ โิ่ค�าตอบแ่น
กรรมการ่่�ไิ�รบันั�นเมื�อเปร่่ บเ่่่บกบั้่ประกอบการในป่่่�้�านมานั�น ค่ิแ่�วเป็นอตัราร�อ่่ะ 0.11 ซึ�งืือว�าเป็นอตัรา
ค�าตอบแ่น่่�เ้มาะ่มแ่�ว เมื�อเปร่่ บเ่่่บกบั์ร้ก่จแ่ะ้รอือต้่า้กรรมประเภ่เิ่่วกนักบับร่ั ั่ิงันั�น ค์ะกรรมการ
ม่ความเ้น็ว�า่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�น่มควร่่�จะอนม้ตัค่�าตอบแ่นกรรมการ โิ่แ่กเป็นิงัน่ �

7.

• ประ์านค์ะกรรมการ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 650,000 บา่/คน/ป่
• กรรมการ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 400,000 บา่/คน/ป่
• ประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 300,000 บา่/คน/ป่
• กรรมการตรวจ่อบ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 250,000 บา่/คน/ป่
• ประ์านค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 50,000 บา่/ครั�งประ่ม้
• กรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 30,000 บา่/ครั�งประ่ม้

• ประ์านค์ะกรรมการ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 650,000 บา่/ป่
• กรรมการ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 400,000 บา่/คน/ป่
• ประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 300,000 บา่/ป่
• กรรมการตรวจ่อบ กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 250,000 บา่/คน/ป่
• ประ์านค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 50,000 บา่/ครั�งประ่ม้
• กรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง กำา้นิค�าตอบแ่น่่� 30,000 บา่/ครั�งประ่ม้
แ่ะไม�ม่การเ่นอค�าตอบแ่น้รอื้่ประโ่่นอื์�นใิใ้�กบักรรมการนอกจาก่่�ก่�าวมาข�างต�น

กาัลงมิิ
วาระน่ �ต�อง้�านมต่อนม้ตั่ิ �ว่คะแนนเ่่่งไม�น�อ่กว�า 2 ใน 3 ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�มาประ่ม้แ่ะออกเ่่่ง
่งคะแนน

5บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



เั่ืองอืน่ๆ (ถ�าม)ี

อนึ�ง บร่ั ั่กำา้นิรา่่ื�อ้้�ื ือ้้�น่่�ม่่่่ ์่เข�าร�วมประ่ม้่ามญั้้�ื ือ้้�น (Record Date) วนั่่� 16 ม่นาคม 2564
จงึขอเร่่ นเ่่ญ่�าน้้�ื ือ้้�นมาร�วมประ่ม้ ตามวนั เว่า แ่ะ่ืาน่่�ิงัก่�าวข�างต�น โิ่ขอใ้�เตร่่ ม้่กัฐาน่่�ต�องใ่�เ่ื�อการ
ประ่ม้้้�ื ือ้้�นิงัม่รา่่ะเอ่่ิคำา่่ �แจงว่์่การมอบันั่ะ การ่ง่ะเบ่่นแ่ะ้่กัฐาน่่�ต�องนำามาแ่ิงในวนัประ่ม้ตาม่่�จัิ
่�งมา่ร�อมน่� บร่ั ั่จะิำาเน่นการประ่ม้ตามข�อบงัคบัของบร่ั ั่ตามรา่่ะเอ่่ิใน่่�ง่่�่�งมาิ�ว่
เ่ื�อใ้�การ่ง่ะเบ่่นเข�าประ่ม้้้�ื ือ้้�นเป็นไปิ�ว่ความ่ะิวกรวิเรว็่่�งขึ �น จงึใคร�ขอใ้�่ �าน้้�ื ือ้้�น แ่ะ/้รอื่�าน้้�รบัมอบ
ันั่ะ โปรินำาแบบฟอรม์่ง่ะเบ่่ นซึ�ง่่ม่บ์ารโ์ค�ิ ไว�แ่�ว ่ ร �อม้่กัฐานการแ่ิงตนในการเข�าร�วมประ่ม้มาแ่ิงต�อ่นกังาน
่ง่ะเบ่่นในวนัประ่ม้

ตามกฎ้มา่ การขอใ้�่ ่�ประ่ม้่่จาร์าเรื�องอื�นนอกจาก่่�กำา้นิไว�ใน้นงั่อืนัิ ประ่ม้ จะกระ่ำาไิ�โิ่้้�ื ือ้้�นซึ�งม่้้�น
นบัรวมกนัไิ�ไม�น�อ่กว�า้นึ�งใน่ามของจำานวน้้�น่่�จ ำา้น�า่ไิ�่ ั�ง้มิ 

9.

พจิาัีาอนุมัิแิิง่ิัง้้้�ำอััญัุ ีและกำาหนดค่าิอัแทนปัะจำาปี 2564 (เอกำาัแนั 7)
�้อเทจ็จัิงและเหิุ้ล

ความเหน็คีะกััมกาั

ในรอบบัญ่่ป่ 2563 ้้�่อบบัญ่่ของบร่ัั่ไิ�แก� นางป่่ะ์่ิา ตั�งเิ�น่ั่ ้้�่อบบัญ่่รับอน้ญาตเ่ข่่�  11766 
บร่ั ั่ เค่่เอม็จ่ ภม่้ไ่่ ่ อบบญั่่ จำากัิ  โิ่ม่ค�าตอบแ่น่ำา้รบัการตรวจ่อบงบการเง่นประจำาป่ 1,190,000 บา่ ่ ำา้รบั 
ค�าบรก่ารอื�นในรอบป่บญั่่่่�้�านมา บร่ั ั่ ม่การรบับรก่ารอื�นจาก่ำานกังาน่อบบญั่่่่�้้�่ อบบญั่่่งักัิ  คือการใ้�ค ำาปรกึัา
เรื�องการจัิ เตร่่ มเอก่ารราคาโอน ม่การเร่่ กเก็บค�าบรก่ารจำานวน 320,000 บา่ บร่ั ั่ฯไม�ม่บร่ั ั่่�อ่ จงึไม�ม่การแต�งตั�ง
้้�่ อบบญั่่รา่เิ่่วกนักบั้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่่�อ่ 
่ำา้รบังวิบญั่่ป่ 2564 ค์ะกรรมการตรวจ่อบไิ�่ ่จาร์าในเรื�อง้่การปิ่บตั่งาน ความเป็นอ่่ระของ้้�่ อบบญั่่ 
ค�าตอบแ่นปัจจั่ อื�นๆ ประกอบแ่�ว ม่ความเ้น็ควรเ่ือกบร่ั ั่ เค่่เอม็จ่ ภม่้ไ่่ ่อบบญั่่ จำากัิ  เป็น้้�่ อบบญั่่ของ
บร่ั ั่ เนื�องจากไิ�ปิ่บตั่้ น�า่่�เป็นอ่�างิ่ต่อิมา แ่ะเ้น็ควรใ้�ค�าตอบแ่นการ่อบบญั่่เป็นจำานวน 1,190,000 บา่

ค์ะกรรมการตรวจ่อบไิ�ิ ำาเน่นการเปร่่ บเ่่่บค้์ ่มบตั่ของ้้�่ อบบญั่่แ่ะค�าตอบแ่นจำานวน 3 รา่ ่่จาร์าแ่�ว
เ้็น่มควรใ้�แต�งตั�ง้้�่ อบบญั่่จากบร่ั ั่ เค่่เอ็มจ่ ภม่้ไ่่ ่อบบญั่่ จำากัิ  ซึ�งเป็นบร่ั ั่้้�่ อบบญั่่่่�เ้มาะ่มแ่ะ
ค�าตอบแ่นไม�่ง้เก่นไป จึงเ่นอใ้�ค์ะกรรมการ่่จาร์า ซึ�งค์ะกรรมการไิ�่ ่จาร์าเ้็นควรเ่นอใ้�่ ่�ประ่ม้ใ้ญ�
่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น่่จาร์าแต�งตั�ง บร่ั ั่ เค่่เอม็จ่ ภม่้ไ่่ ่อบบญั่่ จำากัิ เป็น้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่ประจำาป่ 2564 
โิ่กำา้นิค�าตอบแ่น้้�่ อบบญั่่่ั�งป่จำานวนเง่น 1,190,000 บา่ รา่่ื�อของ้้�่ อบบญั่่ ม่ิงัน่ �

โิ่ใ้�้ ้ �่ อบบญั่่คนใิคน้นึ�งม่อำานาจในการตรวจ่อบบญั่่แ่ะแ่ิงความเ้็นต�องบการเง่นของบร่ั ั่ไิ�นอกจากน่�่ งั
เ้น็ควรเ่นอใ้�่ ่จาร์าอนม้ตัค่�า่อบบญั่่ประจำาป่ 2564 เป็นจำานวน 1,190,000 บา่ต�อป่่ั�งน่ � ้้�่ อบบญั่่ตามรา่่ื�อ
่่�เ่นอมาน่� ไม�ม่ความ่มั่นั์์้ รอื่�วนไิ�เ่่่กบับร่ั ั่ / ้้�บร่้ าร / ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� / ้รอื้้�่ ่�เก่�่วข�องกบับค้ค่ิงัก่�าว
แต�อ่�างใิ จงึม่ความเป็นอ่่ระในการตรวจ่อบแ่ะแ่ิงความเ้็นต�องบการเง่นของบร่ั ั่ ิงัปรากิข�อม้่ รา่่ะเอ่่ิ
ของ้้�่ อบบญั่่ตามเอก่ารแนบ

8.

ัายนาม้้�ำอััญัุี
นางป่่์่ิา ตั�งเิ�น่ั่

(เป็น้้�่ ง่า่มือ่ื�อในงบการเง่นของบร่ั ั่จำานวน 1 ป่ ่.ศ. 2563) 
นา่่เ้ม์ แจ�ง่าม่่  

(เป็น้้�่ ง่า่มือ่ื�อในงบการเง่นของบร่ั ั่จำานวน 3 ป่ ่.ศ. 2560 - 2562) 
นา่บั์ ฑ่ต ตั�งภากร์ ์

(เป็น้้�่ ง่า่มือ่ื�อในงบการเง่นของบร่ั ั่จำานวน 3 ป่ ่.ศ. 2557 - 2559)

้้�ำอััญัุีัััอนุญาิเล้ที่
11766 แ่ะ/้รอื

9362 แ่ะ/้รอื 

8509  

กาัลงมิิ
วาระน่ �ต�อง้�านมต่อนม้ตั่ิ �ว่คะแนนเ่่่งข�างมากของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�มาประ่ม้แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนน  

6 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



่ั�งน่ �เ่ื�อใ้�่ �าน้้�ื ือ้้�นไิ�รบัประโ่่น์่ ง้่้ิ จากการประ่ม้แ่ะเป็นประโ่่นต์�อค์ะกรรมการ แ่ะฝ� า่บร่้ ารในการเตร่่ม
่่ �แจงในวนัประ่้ม้้�ื ือ้้�น ่�าน้้�ื ือ้้�น่ามารื่�งคำาืาม่�วง้น�ามา่งับร่ัั่ก�อนวนัประ่้ม ่่�่ ำานกัเ่ขาน้การบร่ัั่่าง 
e-mail: Pitipong@al0con.th.com ้รือโ่ร่าร 02-3983455

นอกจากน่�เ่ื�อเป็นการรกััา่่่ ์่แ่ะ้่ประโ่่นข์อง้้�ื ือ้้�นในกร์่่่�้้�ื ือ้้�นไม�่ ามารืเข�าร�วมประ่ม้ไิ�แ่ะม่ความประ่งค์
จะมอบััน่ะใ้�กรรมการของบร่ัั่่งมต่แ่น ้้�ื ือ้้�น่ามารืเ่ือกมอบััน่ะใ้�แก�กรรมการของบร่ัั่ิงัม่รา่่ื�อแ่ะ
ข�อม้่ ของกรรมการ้้�รบัมอบันั่ะตาม่่�่�งมา่ร�อมน่�แ่ะ่�ง้นงั่ือมอบันั่ะิงัก่�าว่ร�อมเอก่ารประกอบมา่งั่ำานกังาน
เ่ขานก้ารบร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) เ่ข่่� 500 ้ ม้�่ ่� 1 ซอ่ศ่รค่าม (่ข้ม้ว่่ 72) ตำาบ่่ำาโรงเ้นือ อำาเภอเมือง่ม้่ รปราการ 
จงั้วัิ ่ม้่ รปราการ 10270 ก�อนวนั่่� 10 เมัา่น 2564 แ่ะเ่ื�ออำานว่ความ่ะิวกใ้�แก�้ ้ �รบัมอบันั่ะซึ�งม่เอก่ารเป็นจำานวน
มาก่่�เป็น่ืาบนัการเง่น้รือกอง่น้รวม ้รือ้้�รกััา้่กั่รั่ ่ใ์้�แก�นกั่ง่น้ในการใ่�่ ่่์่แ่น้้�รบัมอบันั่ะในวนัประ่ม้
้้�ื ือ้้�น บร่ั ั่ ใคร�ขอความกร้์าจาก่�านในการ่�ง้นงั่อืมอบันั่ะแ่ะเอก่ารประกอบเ่ื�อใ้�บร่ั ั่ ตรวจ่�วง้น�า โิ่่�งมา่งั
่ำานกัเ่ขานก้ารบร่ั ั่ตาม่่�อ่้�ิ งัก่�าวข�างต�นก�อนวนั่่� 10 เมัา่น 2564 ก็จกัเป็น่ระค้์ ่่�ง 

โิ่คำา่ั�งของค์ะกรรมการบร่ั ั่
(นา่่ม่า่ องั่นนั่)์
ประ์านค์ะกรรมการ

7บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



เอก่ารแนบ 2

500 ซอ่ศ่รค่าม ืนน่ข้ม้ว่่ ซอ่ 72 
่ำาโรงเ้นือ ่ม้่ รปราการ 10270 
โ่ร. 0-2398-0147 
โ่ร่าร. (062) 398-3455, 0-2398-2524 
ต้� ป.์.ก.825 
กร้งเ่่ม้านคร 10501

Office : 500 Soi Sirikam, S0kh0m1it Road Soi 72 
             Samrong N0a, Sam0dprakarn 10270 
             Telephone : 0-2398-0147 
             Telefa3 : (062) 398-3455, 0-2398-2524 
             Homepage : www.alucon.th.com
             e-mail : alucon@alucon.th.com
Mail    : G.P.O. Bo3 825 
             BANGKOK 10501, THAILAND

ัายงานกาัปัะุุมใหญ่ำามัญปัะจำาปี้้�ถอืหุ�น คั้ังที ่60
้อง

ััิษัท อล้คอน จำากัด (มหาุน)
เวลา และำถานที่
 การประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่�  จัิ ขึ �นเมื�อวนัองัคาร่่�  ่่ง้าคม  เว่า .  น. ์ ้�องประ่ม้  
ศน้่น่์่รรศการแ่ะการประ่ม้ไบเ่ค เ่ข่่� 88 ืนนบางนา-ตราิ กม.1 บางนา กร้งเ่่ม้านคร 10260 
ัายุื่อกััมกาัทีเ่ �้าั่วมปัะุุม
 1. นา่่ม่า่ องั่นนั่ ์   กรรมการอ่่ระ, ประ์านค์ะกรรมการ 
 2. นา่่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้   กรรมการ, กรรมการ้้�จัิ การ
 3. นางเอื �อม่ร ภมรบต้ร   กรรมการ, ้้�่ �ว่กรรมการ้้�จัิ การอาวโ้่, 
      กรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง
 4. นาง่าว่า่น่่ มาตาน่   กรรมการ, ้้�่ �ว่กรรมการ้้�จัิ การ
 5. นา่ศภ้่ั่  ้่�อว์่่่ ์   กรรมการ, ้้�จัิ การโรงงาน
 6. นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต ์  กรรมการอ่่ระ, ประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบ
 7. นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์   กรรมการอ่่ระ, ค์ะกรรมการตรวจ่อบ
 8. นา่ว่บ้่ ่ ์เอื �ออนนัต ์   กรรมการอ่่ระ, ประ์านค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง
ัายุื่อกััมกาัทีไ่ม่ได�เ �้าั่วมปัะุุม
 1. นา่โ่่่่ก่้ โคอ่เกะ   กรรมการอ่่ระ, กรรมการตรวจ่อบ แ่ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง
 2. นาง่าวคา่ม่้ ่ะเคะอจ่้   กรรมการ
 สาเหตขุองการไมเ่ขา้ประชมุ :   เนือ่งจากไม่สามารถเขา้ประเทศไทยไดต้ามนโยบายของรฐับาลในการป้องกนั
      การแพร่ระบาดของ COVID-19
 บร่ั ั่ม่กรรมการจำานวน 10 ่�านเข�าร�วมประ่ม้จำานวน 8 ่�านค่ิ เป็นร�อ่่ะ 80 ของค์ะกรรมการ 
ัายุื่อัุคคลทีเ่กีย่ว �้องทีเ่ �้าั่วมปัะุุม
 1. นา่่เ้ม์ แจ�ง่าม่่    ้้�ตรวจ่อบบญั่่ – บร่ั ั่ เค่่เอม็จ่ ภม่้ไ่่ ่อบบญั่่ จำากัิ
 2. นา่ป่ต่่ งศ ์อา่ามงค่   เ่ขานก้ารบร่ั ั่ แ่ะ้้�จัิ การแ้นกกฎ้มา่
 3. นาง่าวจ่ตรา ่ั่ ่ ำาอางค ์  ่่�ปรกึัา แ้นกบญั่่แ่ะการเง่น
 4. นาง่าวกาญจนา ป่่ะ่าต ่  ้้�อ ำานว่การ่ง้่้ิ ่า่การเง่น (CFO)
 5. นาง์าร่่่่ ์โ่ต่์ รรม่ื่ต่ ์  ้้�จัิ การแ้นกบญั่่แ่ะการเง่น
 6. นา่่รง่ั่  ่่ �ม่มบตัอ่นนัต ์  ้้�จัิ การแ้นกขา่
 7. นา่่ราว้์  ่ภ้า    ้้�จัิ การแ้นกเ่คโนโ่่่่าร่นเ่ศ
 8. นา่ศร่่ ั่  ่ต้่์ าิาก้่    ้้�จัิ การแ้นก่รั่ ่ากรบค้ค่  

15บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



เั่ิมปัะุุม
 ประ์านฯ ไิ�ก่�าวต�อนรบั้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่้มแ่ะไิ�แนะนำาค์ะกรรมการต�อ่่�ประ่้ม ้่งัจากนั�นไิ�แจ�งใ้�่ ่�ประ่้ม
่ราบืงึจำานวน้้�ื ือ้้�นแ่ะจำานวน้้�น่่�่ง่ะเบ่่นเข�าร�วมประ่ม้โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิ ิงัน่ �

 ประ์านฯ ไิ�มอบ้มา่ใ้�นา่ป่ต่่งศ ์อา่ามงค่ เ่ขานก้ารบร่ั ั่ ่ ่ �แจงรา่่ะเอ่่ิกระบวนการในการ่งคะแนนเ่่่ งแ่ะ่่่ ์่
ของ้้�ื ือ้้�นในการประ่ม้ครั�งน่ � ิงัน่ �

 ในการประ่ม้ครั�งน่ � บร่ั ั่ไิ�่ ำาการเร่่ นเ่่ญนา่่เ้ม์ แจ�ง่าม่่ ้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่ เ่ื�อ่ำา้น�า่่�เป็นกรรมการตรวจนบั
คะแนนเ่่่ง แ่ะไิ�เร่่นเ่่ญ้้�ื ือ้้�นจำานวน 2 ่�านคือ นาง่้่ า นาค่่เน้้่ แ่ะ นาง่าว่่ั่ อ่น่ ์ จ่นา่นั์ ์ ร�วมเป็น่กัข่่่าน
ในการตรวจนบั่งคะแนน

 ้่งัจากนั�นประ์านฯ ไิ�ก่�าวเป่ิการประ่ม้เ่ื�อ่่จาร์าวาระการประ่ม้ตาม่ำาิบั ิงัน่ � 

 จากนั�น ประ์านฯ ก่�าวว�าระเบ่่บแ่ะขั�นตอนตาม่่�ไิ�แจ�งต�อ่่�ประ่้มน่ � จะ่ำาใ้�การประ่้มใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น
ครั�ง่่� 60 เป็นไปิ�ว่ความรวิเร็ว โปร�งใ่ แ่ะื้กต�องตามข�อบังคับของบร่ัั่แ่ะข�อกำา้นิ้รือคำาแนะนำาของต่าิ้่กั่รั่ ่์
แ้�งประเ่ศไ่่ แ่ะ ค์ะกรรมการกำากบั้่กั่รั่ ่แ์่ะต่าิ้่กั่รั่ ่แ์้�งประเ่ศไ่่

วาัะที ่1 พจิาีาอนุมัิิั ัััองัายงานกาัปัะุุมใหญ่ำามัญปัะจำาปี้้�ถอืหุ�นคั้ังที ่59 เมือ่วันที ่18 เมษายน 2562 
 ประ์านฯ ขอใ้�่ ่�ประ่ม้่ำาการ่่จาร์ารบัรอง รา่งานการประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 59 เมื�อวนั่ฤ้ั่ บิ่่่� 18 
เมัา่น 2562 ซึ�งไิ�จัิ ่�ง่ ำาเนาใ้�แก�้้�ื ือ้้�น ่ร�อมกบั้นงั่ือเ่่ญประ่ม้ในครั�งน่ �แ่�ว รา่งานการประ่ม้ับบัน่ �ไิ�ม่การนำา่�งใ้�กบั
ต่าิ้่กั่รั่ ่แ์้�งประเ่ศไ่่เมื�อวนั่่� 2 ่ฤัภาคม 2562 แ่ะไิ�ม่การแ่ิงไว�บนเว๊บไซิซ์ึ�ง้�านมาไม�ม่้้�ื ือ้้�นใิโต�แ่�ง้รอืคัิ ค�าน
รา่งานการประ่ม้ิงัก่�าว 

จำานวน้้�ื ือ้้�น่่�มาิ�ว่ตนเองจำานวน 28 คนรวมจำานวน้้�น 3,376,926 ้้�น
จำานวน้้�รบัมอบันั่ะจำานวน 11 คนรวมจำานวน้้�น 25,595,929 ้้�น
รวมจำานวน้้�ื ือ้้�น่ั�ง้มิ 39 คนรวมจำานวน้้�น่ั�ง้มิ 28,972,855 ้ ้ �น เ่�ากบัร �อ่่ะ 67.07 ของจำานวน้้�นของบร่ั ั่่่�ออก
แ่ะเ่นอขา่่ั�ง้มิ คือ 43,199,986 ้้�น ิงันั�นจงึครบเป็นองคป์ระ่ม้ ตามบ่บญัญตัแ่้�งข�อบงัคบัของบร่ั ั่

้้�ื ือ้้�นม่่่่ ์่ออกเ่่่งโิ่้นึ�ง้้�นเ่�ากบั้นึ�งเ่่่ง

ในกร์่่่�้้�ื ือ้้�นม่่�วนไิ�เ่่่เป็น่่เศัในวาระใิ ้้�ื ือ้้�นรา่นั�นจกัต�องงิออกเ่่่ง

่่�ประ่ม้จะ่ำาการ่่จาร์าแ่ะออกเ่่่ง่งคะแนน่่่ะวาระ ตามระเบ่่บวาระซึ�งไิ�่ �งใ้�แก�้้�ื ือ้้�น รวม่ั�ง้มิ 9 วาระ
ประ์านฯจะเป็น้้�เร่่ กใ้�้ ้ �ื ือ้้�น่งมต่ตามระเบ่่บวาระการประ่ม้่่่ะวาระเ่ื�อ่่�้้�ื ือ้้�น่่�มาิ�ว่ตนเองแ่ะ้้�รบัมอบันั่ะ
จาก้้�ื ือ้้�นจะไิ�่ งคะแนนเ่่่งในใบ่งคะแนน ่่�่�านไิ�รบั ์ จ้ิ ่ง่ะเบ่่น 

่ำา้รบั่�าน้้�ื ือ้้�น่่�มาืึง่่�ประ่ม้ ้่งัจาก่่�การประ่ม้ไิ�เร่�มต�นแ่�ว ่�าน้้�ื ือ้้�น่�านิงัก่�าว่งัคงม่่่่์่เข�าร�วมประ่ม้ 
แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนนไิ� นบัตั�งแต�วาระ่่�่�านไิ�เร่�มเข�าร�วมประ่ม้แ่�วเ่�านั�น ไม�่ามารืออกเ่่่ง่งคะแนนในวาระ่่�ไิ�
่่จาร์า้�านไปแ่�ว 
การนบัคะแนนเ่่่งใน่่�ประ่ม้ จะ่ำาการนบัตามระเบ่่บวาระการประ่ม้่่่ะวาระ  แต�่ ะวาระนั�นจะปรากิในใบ่งคะแนน
เ่่่งซึ�งเร่่ งจากวาระ่่�้นึ�งไปืงึวาระ่่�เก�า เมื�อ่�าน้้�ื ือ้้�น่งคะแนนเ่่่งในใบ่งคะแนนในแต�่ ะวาระ เจ�า้น�า่่�ของบร่ั ั่
จะ่ำาการเก็บรวบรวมเ่ื�อนำาไปประมว่้่กบัใบ่งคะแนนเ่่่งของ้้�ื ือ้้�น่่�มอบันั่ะในแบบมอบันั่ะ ซึ�ง่�าน้้�ื ือ้้�น
ไิ�่ �งมอบใ้�แก�เจ�า้น�า่่�่่�รบั่ง่ะเบ่่นไว�แ่�ว โิ่คะแนนเ่่่งของ่�าน้้�ื ือ้้�น่่�ไม�เ้็นิ�ว่ แ่ะ่่�งิออกเ่่่งจะืก้นำา
มา้กัออกจากคะแนนเ่่่ง่ั�ง้มิของ่่�ประ่ม้ในแต�่ ะระเบ่่บวาระ 

ในการ่งคะแนนขอใ้�่ �าน้้�ื ือ้้�น ่ำาเครื�อง้มา่กากบา่ “X” ่งในใบ่งคะแนนเ่่่งใน่�อง่่�่�านประ่งคจ์ะ่งคะแนน 
ซึ�งม่่าม่�องคือ  เ้น็ิ�ว่  ไม�เ้น็ิ�ว่ ้รอื งิออกเ่่่ง โิ่กากบา่เ่่่ง่�องเิ่่วเ่�านั�น

มต่่่�ไิ�ในแต�่ะวาระ จะต�องไิ�รบัคะแนนเ่่่งข�างมาก ่กเว�นวาระ่่� 6 ่่�จะต�องไิ�รบัคะแนนไม�น�อ่กว�า่องใน่ามของ
้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ แ่ะวาระ่่� 8 ่่�จะต�องไิ�รบัคะแนนไม�น�อ่กว�า่ามใน่่�ของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้

• 
• 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

 ประ์านไิ�่ อบืาม้้�ื ือ้้�นว�าม่ข�อแก�ไขใิในรา่งานการประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 59 ้รอืไม� แต�ไม�ม่้้�ื ือ้้�น่�านใิ
เ่นอแก�ไขในรา่งานการประ่ม้ับบัิงัก่�าว 

16 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



 ิงันั�น ประ์านฯ จึงไิ�เ่นอใ้�่ ่�ประ่้ม่่จาร์าอนม้ตั่รบัรองรา่งานการประ่้ม่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 59 ้่งัจาก
ไิ�่ ่จาร์าแ่�ว ้้�ื ือ้้�นไิ�ม่มต่ิ งัน่ � 

โิ่่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นไิ�่ ำาการ่่จาร์าอนม้ตั่แ่ะรบัรองิ�ว่คะแนนเ่่่งข�างมากต�อรา่งานการประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่
้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 59 ตาม่่�ประ์านฯเ่นอ โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิการออกเ่่่ง่งคะแนน ิงัน่ �

มิ:ิ

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   
ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.99

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่้ม 43 คน รวมจำานวน้้�นค่ิเป็นคะแนนเ่่่ง 29,080,858 คะแนน ้รือเ่�ากับ
ร�อ่่ะ 100 ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�
หมายเหิุ: ม่้้�ื ือ้้�นไิ�เข�าร�วมประ่ม้เ่่�มก�อนจะเร่�ม่่จาร์าวาระ่่� 1 จำานวน 4 ่�าน ืือ้้�นจำานวน 108,003 ้้�น

วาัะที ่2 พจิาัีาัััทัาััายงานปัะจำาปี 2562 และ้ลกาัดำาเนินงาน้องััิษัทในัอัปีัญัุ ี2562 
 ประ์านฯ เ่นอต�อ่่�ประ่ม้ใ้�นา่่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้ กรรมการ้้�จัิ การของบร่ั ั่ เป็น้้�รา่งาน้่การิำาเน่นงานของบร่ั ั่
ประจำาป่ 2562 ตามรา่่ะเอ่่ิ่่�ปรากิในรา่งานประจำาป่ ซึ�งไิ�่ �งใ้�แก�้้�ื ือ้้�น่ก้่�าน่ร�อมกบั้นงั่ือเ่่ญประ่ม้ในครั�งน่ �แ่�ว

พิจาัีาอนุมัิิและััััองงักาัเงิน้องััิษัทได�แก่ งัแำดงฐานะทางกาัเงินและงักำาไั้าดทุนเั็ดเำั็จ 
ี วันที ่31 ์ันวาคม 2562

วาัะที ่3

 นา่่ะคะอะก่ ่าเคะอจ่้ ไิ�รา่งานต�อ่่�ประ่ม้เก่�่วกบั้่การิำาเน่นงานของบร่ั ั่ ซึ�งม่รา่่ะเอ่่ิปรากิตามรา่งานใน
้นงั่ือรา่งานประจำาป่ 2562 ้น�า่่� 6 

 ประ์านฯ ไิ�เร่่ นเ่่ญค้์ กาญจนา ป่่ะ่าต่ ้ ้ �อ ำานว่่ง้่้ิ ่า่การเง่น (CFO) เป็น้้�เ่นอรา่่ะเอ่่ิต�อ่่�ประ่ม้เ่ื�อ่่จาร์า
อนม้ตั่งบการเง่น งบแ่ิงฐานะ่างการเง่น แ่ะงบกำาไรขาิ่น้เบ็ิเ่รจ็ของบร่ั ั่ประจำาป่่่ �น่้ิ  ์ วนั่่� 31 ์นัวาคม 2562 ซึ�งไิ�รบั
การตรวจ่อบจาก้้�่ อบบญั่่รบัอนญ้าต แ่ะไิ�้ �านการ่่จาร์าจากค์ะกรรมการตรวจ่อบแ่�ว ซึ�งไิ�จัิ ่�งใ้�กบั้้�ื ือ้้�น่ร�อมกบั
้นงั่ือเ่่ญประ่ม้ครั�งน่ �แ่�ว 

 วาระน่ �เป็นวาระแจ�งเ่ื�อ่ราบ จงึไม�ไิ�ม่การ่งคะแนนเ่่่งแต�อ่�างใิ  

 นอกจากนั�น นา่ป่ต่่ งศ ์อา่ามงค่ เ่ขานก้ารบร่ั ั่ ไิ�รา่งานเรื�องนโ่บา่ต�อต�านคอรร์ปั่ั�นว�า บร่ั ั่ฯไิ�ประกาศใ่�นโ่บา่
ต�อต�านคอรร์ปั่ั�นเมื�อวนั่่� 13 ่ ฤศจ่กา่น 2557 แ่ะไิ�แ่ิงเจตนารม์เ์ข�าร�วมโครงการแนวร�วมปิ่บตัภ่าคเอก่นไ่่ในการต�อต�าน่จ้รต่
คอรร์ปั่นั (CAC) แ่ะกำา่งัิำาเน่นการเ่ื�อขอรบัใบรบัรองต�อไป

29,080,708 เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง

0
150

0

17บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



 ค้์ กาญจนา ป่่ะ่าต่ ไิ�่ ร้ปจ้ิ เิ�น่างการเง่นตามงบการเง่นิงัน่ � 

รา่การ
รา่ไิ�

รา่จ�า่รวม
ต�น่น้่างการเง่น

กำาไรก�อนภาั่เง่นไิ� 
กำาไร่้่ ์่

กำาไร่้่ ์่ต�อ้้�น

่น่่รั่ ่ร์วม
้น่�่ น่รวม

่�วนของ้้�ื ือ้้�นรวม

2561
6,518.08 ่�านบา่
5,626.38 ่�านบา่

2.15 ่�านบา่

891.70 ่�านบา่
719.67 ่�านบา่

16.66 บา่

 6,780.49 ่�านบา่
1,237.43 ่�านบา่
5,543.06 ่�านบา่

2562
5,644.37 ่�านบา่
4,986.48 ่�านบา่

1.24 ่�านบา่

657.88 ่�านบา่
532.12 ่�านบา่

12.32 บา่

 6,610.62 ่�านบา่
1,005.57 ่�านบา่
5,605.06 ่�านบา่

เป่่�่นแป่ง
-13.41%
-11.37%
-42.33%

-26.22%
-26.06%

-26.05%

-2.51%
-18.74%
+1.12%

 ค้์ กาญจนา ป่่ะ่าต่ ไิ�่ ่ �แจงใ้�่ ่�ประ่ม้่ราบว�า รา่ไิ�่ ่�ไิ�แ่ิงในตารางข�างต�นน่ �มาจาก (1) รา่ไิ�จากการขา่่น่ค�า (2) 
กำาไรจากอตัราแ่กเป่่�่น่้่ ์่ แ่ะ (3) รา่ไิ�อื�น ซึ�งไิ�รา่ไิ�จากการขา่่น่ค�าในป่ 2562 นั�นประกอบิ�ว่รา่ไิ�จากกระป๋องแ่ะ้่อิ
อ่ม่้เน่่ม จำานวน 3,341.70 ่�านบา่ แ่ะรา่ไิ�จากเ้ร่่ ญอ่ม่้เน่่มจำานวน 2,154.9 ่�านบา่ 
 ้่งัจากไิ�่ ่ �แจงรา่่ะเอ่่ิใ้�่ ่�ประ่ม้่ราบแ่�ว ไม�ม่้้�ื ือ้้�น่อบืามเ่่�มเต่ม ประ์านฯ จงึขอใ้�่ ่�ประ่ม้่่จาร์าเรื�องิงั
ก่�าว แ่ะม่มต่่ ่�ประ่ม้ิงัน่ � 

่่�ประ่ม้่ำาการ่่จาร์าอนม้ตั่แ่ะรบัรองงบการเง่นของบร่ั ั่ ประกอบิ�ว่ งบแ่ิงฐานะ่างการเง่น งบกำาไรขาิ่น้เบ็ิ เ่รจ็ 
์ วนั่่� 31 ์นัวาคม 2562 ตาม่่�ประ์านฯไิ�เ่นอ ิ�ว่คะแนนเ่่่งข�างมากิงัน่ �

มิ:ิ

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   
ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.99

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

29,081,112 เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง

0
150

0
่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่้ม 47 คน รวมจำานวน้้�นค่ิเป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,262 คะแนน ้รือเ่�ากับ
ร�อ่่ะ 100 ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�
หมายเหิุ: ม่้้�ื ือ้้�นไิ�เข�าร�วมประ่ม้เ่่�มก�อนจะเร่�ม่่จาร์าวาระ่่� 3 จำานวน 4 ่�าน ืือ้้�นจำานวน 404 ้้�น

พจิาัีาอนุมัิกิาัจดัำัักำาไัจาก้ลกาัดำาเนินงานปัะจำาปี 2562 และกาัจา่ยปัน้ลัะหว่างกาล และอนุมัิกิาั
งดจา่ยเงนิปัน้ล

วาัะที ่4

 ่ ำา้รบัวาระการ่่จาร์าน่� ประ์านฯ ขอใ้�นา่่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้ กรรมการ้้�จัิ การ เป็น้้�เ่นอรา่่ะเอ่่ิต�อ่่�ประ่ม้
 นา่่ะคะอะก่ ่าเคะอจ่้ รา่งานต�อ่่�ประ่ม้ว�า จาก้่การิำาเน่นงานในรอบป่บญั่่่่ �น่้ิ  ์ วนั่่� 31 ์นัวาคม 2562 บร่ั ั่ม่
กำาไร่้่ ์่เป็นเง่นจำานวนรวม่ั�ง่่ �น 532,116,192 บา่ ซึ�งค์ะกรรมการของบร่ั ั่่่จาร์าแ่�ว เนื�องจากบร่ั ั่ไิ�่ ำาการจัิ ่รรกำาไรเป็น
่น้่ำารองตามกฎ้มา่ครบแ่�ว แ่ะบร่ั ั่ม่กำาไรมากเ่่่ง่อในการจ�า่เป็นเง่นปัน้่ใ้�กบั้้�ื ือ้้�นของบร่ั ั่ โิ่เ่นอใ้�จ�า่เง่นปัน้่
ตามมต่่ ่�เ่นอไว� ม่รา่่ะเอ่่ิิงัน่ �

18 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



บร่ัั่ไิ�จ�า่เง่นปัน้่ระ้ว�างกา่จากกำาไร่้่ ์่ของบร่ัั่่ำา้รบั้่การิำาเน่นงานตั�งแต�วนั่่� 1 มกราคม 2562 ืึง
วนั่่� 31 ์นัวาคม 2562 ในอตัรา 7.50 บา่ต�อ้้�นรวมเป็นเง่นปัน้่่่�จ�า่่ั�ง่่ �น 323,999,895 บา่ แ่ะกำา้นิวนักำา้นิ
รา่่ื�อ้้�ื ือ้้�นเ่ื�อรบั่่่ ์่ในการรบัเง่นปัน้่ (Record Date) ในวนั่่� 17 เมัา่น 2563 แ่ะกำา้นิจ�า่เง่นปัน้่ระ้ว�าง
กา่ในวนั่่� 5 ่ฤัภาคม 2563 
การอนม้ตั่การจ�า่เง่นปัน้่ระ้ว�างกา่ของค์ะกรรมการเป็นไปเ่ื�อม่ใ้�่ ่่์่ในการรบัเง่นปัน้่ของ้้�ื ือ้้�นไิ�รบั้่
กระ่บจากาการเ่ื�อนประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 60 ออกไปอ่�างไม�ม่กำา้นิ ซึ�งการเง่นปัน้่ระ้ว�างกา่ในอตัรา 
7.50 บา่ต�อ้้�น รวมเป็นเง่นปัน้่่่�จะจ�า่่ั�ง่่ �น 323,999,895 บา่ ค่ิ เป็นอตัราร�อ่่ะ 60.89 ของกำาไร่้่ ์่ประจำาป่ 
2562 ซึ�งกาัจา่ยเงนิปัน้ลัะหว่างกาลนีเ้ป็นไปิามนโยัายกาัจา่ยเงนิปัน้ล้องััิษัท ิงันั�น ค์ะกรรมการจงึ
ขอเ่นอใ้�งิจ�า่เง่นปัน้่ประจำาป่ 2562

4.1

4.2 

 นอกจากนั�น นา่่ะคะอะก่ ่าเคะอจ่้ ไิ�แจงรา่่ะเอ่่ิการจ�า่เง่นปัน้่่�อน้่งัระ้ว�างป่ 2557 – 2562 ของบร่ั ั่ ม่ิงัน่ �

 ้่ังจากไิ�่ ่ �แจงรา่่ะเอ่่ิใ้�่ ่�ประ่้ม่ราบแ่�ว ไม�ม่้้�ื ือ้้�น่อบืามเ่่�มเต่ม ประ์านฯ จึงขอใ้�่ ่�ประ่้ม่่จาร์า
เรื�องิงัก่�าว 

ป่
2557
2558
2559

2560
2561

2562

กำาไร่้่ ์่ (่นับา่)
750,728
775,067

1,069,812

783,739
719,666

532,116

เง่นปัน้่ (บา่)
10.00
10.00

15.00
11.00
10.00

7.50

ร�อ่่ะของ กำาไร่้่ ์่
57.54
55.74

60.57
60.63
60.03

60.89

่่�ประ่ม้ไิ�่ ำาการ่่จาร์า แ่ะม่มต่ิ �ว่เ่่่งข�างมากงิจ�า่เง่นปัน้่ ิงัน่ �มิ:ิ

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   
ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.99

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

29,091,512 เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง

0
150

0
่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่้ม 48 คน รวมจำานวน้้�นค่ิเป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,662 คะแนน ้รือเ่�ากับ
ร�อ่่ะ 100 ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�
หมายเหิุ: ม่้้�ื ือ้้�นไิ�เข�าร�วมประ่ม้เ่่�มก�อนจะเร่�ม่่จาร์าวาระ่่� 4 จำานวน 1 ่�าน ืือ้้�นจำานวน 10,250 ้้�น
พจิาัีาอนุมัิกิาัแิง่ิัง้กััมกาัแทนกััมกาัทีค่ัักำาหนดออกจากิำาแหน่งิามวาัะ มีั ายนามดงันี ้นายำมุาย 
อังำนันท� นายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ินางเอือ้มพั ภมััุิั และนายโทุย้ิก ิโคอเิกะ 

วาัะที ่5

“ในทกุๆปี กรรมการของบรษัิทจะตอ้งพน้จากต�าแหนง่เป็นจ�านวนอยา่งนอ้ยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถา้จ�านวนกรรมการจะแบง่ออกให้
เป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทีต่อ้งพน้จากต�าแหนง่ โดยกรรมการ
ทีอ่ยูใ่นต�าแหนง่นานทีส่ดุ เป็นผูอ้อกจากต�าแหนง่ และอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้ด�ารงต�าแหนง่อกีได”้

 ประ์านฯ ไิ�แจงใ้�่ ่�ประ่ม้่ราบว�า เ่ื�อใ้�เป็นไปตามข�อบงัคบัข�อ 14 ของบร่ั ั่ ซึ�งกำา้นิว�า 

19บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



ในป่น่ � กรรมการซึ�งืงึกำา้นิต�อง่�นจากตำาแ้น�งตามวาระ ม่จำานวน 4 ่�านิงัน่ �
1. นา่่ม่า่ องั่นนั่ ์
2. นา่่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้ 
3. นางเอื �อม่ร ภมรบต้ร 
4. นา่โ่่่่ก่้ โคอ่เกะ 

 ค์ะกรรมการไิ�เ่นอใ้�่ ่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�น่่จาร์าแต�งตั�งก่บัมาิำารงตำาแ้น�งอ่กวาระ้นึ�ง ่ั�ง่่�่�าน แต�เนื�องจากม่กรรมการ
่าม่�านคือ ค้์ ่ม่า่ องั่นนั่ ์ค้์ ่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้ แ่ะค้์ เอื �อม่ร ภมรบต้ร เป็น้้�ม่่�วนไิ�เ่่่ จงึงิออกเ่่่ง่งคะแนนใน่�วน
ของการเ่ือกตั�งกรรมการก่บัเข�าิำารงตำาแ้น�งใน่�วนของแต�่ ะ่�านไิ� 

 เมื�อไม�ม่้้�ื ือ้้�น่อบืาม้รอืใ้�ข�อเ่นอแนะ ประ์านฯ จงึไิ�ขอใ้�่ ่�ประ่ม้่ำาการ่่จาร์าการเ่ือกตั�งกรรมการเป็นรา่บค้ค่ 
แ่ะม่มต่ิ งัน่ �

 ในการ่่จาร์าวาระน่ � ่ ่�ประ่ม้ค์ะกรรมการบร่ั ั่ ไิ�ใ้�ความเ้น็โิ่ไม�รวมืงึกรรมการซึ�งเป็น้้�ครบกำา้นิออกตามวาระว�า 
กรรมการ่ั�ง่่�่�านน่ �เป็น้้�ม่ความร้ �ความ่ามารืปิ่บตั่้ น�า่่�ิ�ว่ความเ่่่่่ะ แ่ะใ้�ความเ้น็่่�เป็นประโ่่นต์�อการิำาเน่นก่จการของ
บร่ั ั่ แ่ะเป็นประโ่่นต์�อ้้�ื ือ้้�น ใน่�วนของกรรมการอ่่ระ่่�ิ ำารงตำาแ้น�งเก่นกว�า 9 ป่ แต�บร่ั ั่ก็เ่ง็เ้น็ว�ากรรมการเ้่�านั�น่งัคงม่
ประ่บการ์์่ ่�เป็นประโ่่นต์�อบร่ั ั่ ิ งันั�น ค์ะกรรมการบร่ั ั่จงึขอเ่นอใ้�่ ่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�น่ำาการ่่จาร์าอนม้ตั ่การเ่นอ่ื�อใ้�ก่บั
เข�าิำารงตำาแ้น�งอ่กครั�ง้นึ�ง ่ ั�งน่ � รา่่ะเอ่่ิปรากิตามเอก่ารแนบการประ่ม้ (เอก่ารแนบ 5) ซึ�งไิ�่ �งไป่ร�อมกบั้นงั่อืเ่่ญประ่ม้
ครั�งน่ � แก�้้�ื ือ้้�นแ่�ว 

่่�ประ่ม้ไิ�่ ำาการ่่จาร์า แ่ะม่มต่ิ�ว่เ่่่งข�างมากอนม้ตั่ใ้�เ่ือกตั�งกรรมการ่่�ครบกำา้นิออกตามวาระ่ั�ง่่�่�าน ก่บัเข�า
ิำารงตำาแ้น�งอ่กวาระ้นึ�ง โิ่่่�ประ่ม้ม่มต่อนม้ตั่ิ �ว่คะแนนเ่่่งข�างมากในการเ่ือกตั�งกรรมการแต�่ ะคนิงัน่ �  

มิ:ิ

นายำมุาย อังำนันท�

นายทะคะอะก ิทะเคะอุจิ

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   

งิออกเ่่่ง จำานวน   

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.69

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.69

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.30

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.31

28,993,862

28,991,612

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

150

0

87,750

90,150

0

0

 ่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ 49 คน รวมจำานวน้้�นค่ิ เป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,762 คะแนน ้รอืเ่�ากบัร�อ่่ะ 100 
ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�

 ่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ 49 คน รวมจำานวน้้�นค่ิ เป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,762 คะแนน ้รอืเ่�ากบัร�อ่่ะ 100 
ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�

20 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



นางเอือ้มพั ภมััุิั 

นายโทุิย้ก ิโคอเิกะ 

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   

งิออกเ่่่ง จำานวน   

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.80

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.99

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.20

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

29,023,112

29,081,612

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

เ่่่ง

0

150

58,650

0

0

0

 ่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ 49 คน รวมจำานวน้้�นค่ิ เป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,762 คะแนน ้รอืเ่�ากบัร�อ่่ะ 100 
ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�

 ่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ 49 คน รวมจำานวน้้�นค่ิ เป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,762 คะแนน ้รอืเ่�ากบัร�อ่่ะ 100 
ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�
 หมายเหิุ: ม่้้�ื ือ้้�นไิ�เข�าร�วมประ่ม้เ่่�มก�อนจะเร่�ม่่จาร์าวาระ่่� 5 จำานวน 1 ่�าน ืือ้้�นจำานวน 100 ้้�น

 •  ประ์านค์ะกรรมการ จำานวน 650,000 บา่/ป่
 •  กรรมการ จำานวน 400,000 บา่/คน/ป่
 •  ประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบ จำานวน 300,000 บา่/ป่
 •  ค์ะกรรมการตรวจ่อบ จำานวน 250,000 บา่/คน/ป่
 •  ประ์านค์ะกรรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง 50,000 บา่/ครั�งประ่ม้
 •  กรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง 30,000 บา่/ครั�งประ่ม้

พจิาัีาอนุมัิค่ิาิอัแทนกััมกาัและกััมกาัุุดย่อยิา่ง ๆ ำำาหัััปี 2563วาัะที ่6
 ่ ำา้รบัการ่่จาร์าวาระน่ � ประ์านฯ ขอใ้�นา่่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้ กรรมการ้้�จัิ การ เป็น้้�เ่นอรา่่ะเอ่่ิต�อ่่�ประ่ม้ 
โิ่ประ์านฯ แจ�งต�อ่่�ประ่ม้ว�า ตามรา่่ะเอ่่ิในเอก่าร่่�จัิ ่�งใ้�กบั้้�ื ือ้้�น่ก้่�าน ่ร�อมกบั้นงั่ือเ่่ญประ่ม้ครั�งน่ �แ่�ว

 เนื�องจากอตัราค�าตอบแ่น่่�ไิ�รบัอนม้ตัใ่นป่่่�้�านมา ่างค์ะกรรมการเ้น็่มควรใ้�ใ่�อตัราเิ่มต�อไปอ่ก้นึ�งป่ จงึเ่นออตัรา
ค�าตอบแ่นกรรมการแ่ะกรรมการ่้ิ ่�อ่ิงัน่ � 

 นา่่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้ เ่นอต�อ้้�ื ือ้้�นว�าจากการ่่จา์ากำา้นิค�าตอบแ่นของค์ะกรรมการบร่ั ั่่ำา้รบัป่ 2563 นั�น 
ค์ะกรรมการของบร่ั ั่ ไิ�่ ำาการ่่จาร์าโิ่ใ่�ฐานข�อม้่ ค�าตอบแ่นกรรมการ จากบร่ั ั่จิ่ะเบ่่นในป่ 2561 ซึ�งจัิ ่ ำาโิ่่ืาบนั
กรรมการไ่่ร�วมกบัต่าิ้่กั่รั่ ่แ์้�งประเ่ศไ่่ เป็นฐานข�อม้่ อ�างอ่งในการ่่จาร์ากำา้นิค�าตอบแ่นกรรมการ โิ่เ่่่บเค่่ง
กบัก่้�มอต้่า้กรรม่่�ม่่กัั์ะใก่�เค่่งกนั แ่ะคำานงึืงึความเ้มาะ่มเก่�่วกบัประเภ่์ร้ก่จ รวมืงึ การ่่จาร์าค�าตอบแ่นกรรมการ
ตามความเ้มาะ่มกบัประ่บการ์ ์บ่บา่ ้น�า่่�แ่ะความรบั้่ิ่อบของกรรมการ 

่่�ประ่ม้ไิ�่ ำาการ่่จาร์า แ่ะม่มต่ิ�ว่คะแนนเ่่่งไม�น�อ่กว�า่องใน่ามอนม้ตั่การจ�า่เง่นค�าตอบแ่นแก�กรรมการบร่ั ั่
แ่ะกรรมการ่้ิ ่�อ่ต�าง ๆ ตาม่่�ไิ�เ่นอมา โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิการ่งคะแนนเ่่่ง ิงัน่ �

มิ:ิ

 ภา่้่งัจาก่่�ไิ�แจงรา่่ะเอ่่ิใ้�่ ่�ประ่ม้่ราบแ่�ว ไม�ม่้้�ื ือ้้�น่อบืาม้รอืใ้�ค ำาเ่นอแนะ ประ์านฯ จึงขอใ้�่ ่�ประ่ม้
่่จาร์าค�าตอบแ่นของกรรมการแ่ะกรรมการ่้ิ ่�อ่ต�าง ๆ ตาม่่�เ่นอมาน่� ้่งัจากไิ�่ ่จาร์าแ่�ว ้้�ื ือ้้�นไิ�ม่มต่ิ งัน่ �

21บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   
ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ       99.99

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ 49 คน รวมจำานวน้้�นค่ิ เป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,762 คะแนน ้รอืเ่�ากบัร�อ่่ะ 100 
ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�

29,081,212 เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง

0
550

0

 จากบร่ั ั่ เค่่เอม็จ่ ภม่้ไ่่ ่อบบญั่่ จำากัิ  เป็น้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่ โิ่ใ้�คนใิคน้นึ�งเป็น้้�่ ำาการตรวจ่อบ แ่ะแ่ิง
ความเ้น็ต�องบการเง่นของบร่ั ั่ โิ่ค์ะกรรมการตรวจ่อบของบร่ั ั่ไิ�่ ำาการ่่จาร์าแ่ะเ้น็่มควรใ้�เ่นอค�าตอบแ่น้้�่ อบบญั่่
ประจำาป่ 2563 เป็นเง่น 1,190,000 บา่ 
 ภา่้่งัจาก่่�ไิ�แจงรา่่ะเอ่่ิใ้�่ ่�ประ่ม้่ราบแ่�ว ไม�ม่้้�ื ือ้้�น่อบืาม้รอืเ่นอแนะเ่่�มเต่ม ประ์านฯจงึขอใ้�่ ่�ประ่ม้
่่จาร์าการแต�งตั�ง้้�ตรวจ่อบบญั่่แ่ะกำา้นิค�าตอบแ่นของ้้�ตรวจ่อบบญั่่่ำา้รบัป่ 2563

1.  นางป่่์่ิา ตั�งเิ�น่ั่    ใบอนญ้าตเ่ข่่� 11766 แ่ะ/้รอื
2.  นา่่เ้ม์ แจ�ง่าม่่   ใบอนญ้าตเ่ข่่� 9362 แ่ะ/้รอื
3.  นาง่าว่ร่น่้่  ว่ม่่ื่ต่ ์  ใบอนญ้าตเ่ข่่� 8413 แ่ะ/้รอื
4.  นา่่้่ ์่งศ ์่น้่รน่คะ   ใบอนญ้าตเ่ข่่� 10604 

่่�ประ่ม้ไิ�่ ำาการ่่จาร์าแ่ะอนม้ตั่ิ�ว่คะแนนเ่่่งข�างมาก ใ้�แต�งตั�ง้้�่ อบบญั่่จากบร่ั ั่ เค่่เอ็มจ่ ภม่้ไ่่ ่อบบญั่่ 
จำากัิ  เป็น้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่ ในป่ 2563 โิ่ม่รา่่ื�อ้้�่ อบบญั่่ิงัน่ � 
1.  นางป่่์่ิา ตั�งเิ�น่ั่    ใบอนญ้าตเ่ข่่� 11766 แ่ะ/้รอื
2.  นา่่เ้ม์ แจ�ง่าม่่   ใบอนญ้าตเ่ข่่� 9362 แ่ะ/้รอื
3.  นาง่าว่ร่น่้่  ว่ม่่ื่ต่ ์  ใบอนญ้าตเ่ข่่� 8413 แ่ะ/้รอื
4.  นา่่้่ ์่งศ ์่น้่รน่คะ   ใบอนญ้าตเ่ข่่� 10604 
โิ่ใ้�คนใิคน้นึ�งเป็น้้�่ ำาการตรวจ่อบ แ่ิงความเ้น็ต�อ แ่ะ่งนามในงบการเง่นของบร่ั ั่ โิ่่่�ประ่ม้ไิ�อนม้ตัค่�า่อบ
บญั่่ประจำาป่ 2563 เป็นจำานวนเง่น 1,190,000 บา่ โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิคะแนนเ่่่ง ิงัน่ �

มิ:ิ

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   
ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.99

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ 49 คน รวมจำานวน้้�นค่ิ เป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,762 คะแนน ้รอืเ่�ากบัร�อ่่ะ 100 
ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�

29,081,612 เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง

0
150

0

พจิาัีาอนุมัิแิิง่ิัง้้้�ำอััญัุ ีและกำาหนดค่าิอัแทนปัะจำาปี 2563วาัะที ่7
 ประ์านฯ เ่นอต�อ่่�ประ่ม้ โิ่นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต ์ประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบเป็น้้�เ่นอรา่่ะเอ่่ิต�อ่่�ประ่ม้ 
โิ่่่จาร์าเอก่ารแนบ้มา่เ่ข 7 ่ ำา้รบัรา่่ะเอ่่ิ่่�เก่�่วข�อง ซึ�งบร่ั ั่ไิ�จัิ ่�งใ้�แก�้้�ื ือ้้�น่ก้่�าน่ร�อมกบั้นงั่อืเ่่ญประ่ม้ใน
ครั�งน่ �แ่�ว
 นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต ์เร่่ นต�อ่่�ประ่ม้ว�า เ่ื�อใ้�เป็นไปตามกฎ้มา่แ่ะข�อบงัคบัของบร่ั ั่ จงึขอใ้�่ ่�ประ่ม้่่จาร์า
แต�งตั�ง้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่แ่ะกำา้นิค�าตอบแ่นของ้้�่ อบบญั่่่ำา้รบัรอบป่บญั่่่่ �น่้ิ  ์  วนั่่� 31 ์ นัวาคม 2563 ซึ�งค์ะกรรมการ
ของบร่ั ั่ ไิ�่ ำาการ่่จาร์าแ่�วแ่ะเ้น็่มควรใ้�แต�งตั�ง

22 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



พจิาัีาอนุมัิกิาัแก�ไ้หนังำือััิคีห�ำน์ิ �้อ 3 เั่ืองวัิถุปัะำงค�้ องััิษัท

เั่ืองอืน่ ๆ 

วาัะที ่8

วาัะที ่9

 ่ ำา้รบัการ่่จาร์าวาระน่ � ประ์านฯ ขอใ้�นา่่ะคะอะก่ ่ะเคะอจ่้ กรรมการ้้�จัิ การ เป็น้้�เ่นอรา่่ะเอ่่ิต�อ่่�ประ่ม้
โิ่ประ์านฯ แจ�งต�อ่่�ประ่ม้ว�า ตามรา่่ะเอ่่ิในเอก่าร่่� 8จัิ ่�งใ้�กบั้้�ื ือ้้�น่ก้่�าน ่ร�อมกบั้นงั่ือเ่่ญประ่ม้ครั�งน่ �แ่�ว

 ประ์านใน่่�ประ่ม้ไิ�เป่ิโอกา่ใ้�้ ้ �ื ือ้้�นไิ�ซกัืามข�อม้่ ้รอืเ่นอข�อเ่นอแนะใ้�กบั่างบร่ั ั่ ่อ่ร้ปคำาืามไิ�ว�า้้�ื ือ้้�น
ม่ความเป็น้�วงในอนาคตของบร่ั ั่้่งัจาก่่�เก่ิการแ่ร�ระบาิ COVID-19 ้่งัจากนั�น่างกรรมการ้้�จัิ การไิ�่ ร้ป่ืานการ์ใ์น
ปัจจบ้นัใ้�้ ้ �ื ือ้้�น่ราบิงัน่ � 

 ภา่้่งัจาก่่�ไิ�แจงรา่่ะเอ่่ิใ้�่ ่�ประ่ม้่ราบแ่�ว ไม�ม่้้�ื ือ้้�น่อบืาม้รอืใ้�ค ำาเ่นอแนะ ประ์านฯ จึงขอใ้�่ ่�ประ่ม้
่่จาร์าเรื�องการแก�ไขเ่่�มเต่ม้นงั่ือบรค่์้์่ น์่ข�อ 3 เรื�องวตัืป้ระ่งคข์องบร่ั ั่ ตาม่่�เ่นอมาน่� ้่งัจากไิ�่ ่จาร์าแ่�ว้้�ื ือ้้�น
ไิ�ม่มต่ิ งัน่ �

“ขอ้ 18. ประกอบกจิการผลติ/จ�าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากเครือ่งก�าเนดิพลงังานไฟฟา้แสงอาทติย”์

 เนื�องจากวตัืป้ระ่งคข์องบร่ั ั่ไิ�ม่การจิ่ะเบ่่นแ่ะใ่�มาตั�งแต�ตั�งบร่ั ั่จนืึงปัจจบ้นับร่ั ั่ แ่ะเมื�อบร่ั ั่ไิ�ิ ำาเน่นการ
ต่ิตั�งระบบโซ่ารเ์ซ่่เ์่ื�อ้่่ตกระแ่ไฟฟ�าไว�ใ่�ในก่จการ การขอต่ิตั�งระบบิงัก่�าวตามระเบ่่บปิ่บตั่ของการไฟฟ�า่�วนภ้ม่ภาค 
้้�ขอต่ิ ตั�งจะต�องม่การระบว้ตัืป้ระ่งคใ์นเรื�องการ้่ต่กระแ่ไฟฟ�าในวตัืป้ระ่งคข์องบร่ั ั่ ิ งันั�น บร่ั ั่ฯ จงึม่ความจำาเป็นต�องปรบัปร้ง
แ่ะแก�ไข้นงั่ือบรค่์้์่ น์่ เรื�องวตัืป้ระ่งคเ์่ื�อใ้�่ อิค่�องกบัการิำาเน่นก่จการของบร่ั ั่ ตามรา่่ะเอ่่ิ่่�ระบไ้ว�ในร�าง้นงั่ือ
บรค่์้์่ น์่ – ข�อ 3 เรื�องวตัืป้ระ่งคข์องบร่ั ั่ ่่�ไิ�แ่ิงไว�ในเอก่ารแนบ 8 โิ่แก�ไขเ่่�มเต่มวตัืป้ระ่งคข์�อ 8 ิงัน่ � 

 อ่ค้อนไิ�ป่ิโรงงาน่ำาโรง่า่การ้่่ต้่อิอ่ม่้เน่่ม เ่ื�อควบรวมกบัโรงงานศรร่า่าเมื�อ่่ �นเิือนเมัา่น 2563 แต�่ งัคงม่
่า่การ้่ต่จก้บาง่�วนอ่้�่ ่�่ ำาโรง โิ่ปัจจบ้นั่่�ิ่น่่�่ ำาโรงจำานวน 8 ไร�เศั่งัคงใ่�เป็น่ำานกังานใ้ญ� แต�อาจจะขา่่่�ิ่นบาง่�วนแ่�ว
เ้่ือ่่�ิ่นบาง่�วน่ำา้รบั่ร�าง่ำานกังานใ้ญ� ้รอื้ากม่้้�่ นใจซื �อ่่�ิ่น่ั�ง้มิก็จะขา่่่�ิ่น่ั�ง้มิแ่�ว่�า่่ำานกังานใ้ญ�ไป่งั่่�ใ้ม�
ในบรเ่ว์ใก่�เค่่งแืวบางนา 
 ประเิ็นต�อมาคือในป่้น�าอ่้คอนจะม่อา่้ครบ 60 ป่ซึ�ง่างอ่้คอนจะม่การจัิงานเั่่มั่องครบรอบ 60 ป่โิ่ม่การ
จัิ งานเ่่ �่ งขอบค้์ ่ก้ค�า การแข�งขนัก่ฬากอ่ฟ์เ่ื�อมความ่มั่นั์ ์ การจัิ เ่่�่ม่มโรงงาน แต�่ั�งน่ �การจัิ งานิงัก่�าวต�อง่อิค่�อง
กบั่ืานการ์ใ์นปัจจบ้นัซึ�งคาิการ์ว์�าน�าจะิำาเน่นการไิ�ใน่�วงป่า่ป่ 2564 รวม่ั�ง่ืาน่่�จัิ งานในโรงแรม 
 การแ่ร�ระบาิ COVID-19 ่ั�วโ่กนั�นม่้่กระ่บต�อ์ร้ก่จของอ่ค้อน เนื�องจาก้่ต่ภั์ ฑข์องอ่ค้อนนั�น่�วนใ้ญ�เก่�่วข�องกบั
การใ่�ของ้้�บรโ่ภค แ่ะการ lock do2n ใน่ื �น่่�ต�าง ๆ ่ั�งในประเ่ศไ่่แ่ะ่ั�วโ่กนั�น ่�อม่�ง้่ต�อการใ่�้ ่ต่ภั์ ฑต์�าง ๆ ่ำาใ้�การ่ั�ง
ซื �อ่น่ค�าของ่ก้ค�านั�น่ิ่ง 

่่�ประ่ม้ไิ�่ ำาการ่่จาร์าแ่ะอนม้ตั่ิ�ว่คะแนนเ่่่งไม�น�อ่กว�า่ามใน่่�อนม้ตั่การแก�ไขเ่่�มเต่ม้นงั่ือบรค่์้์่ น์่ ข�อ 3 
เรื�องวตัืป้ระ่งคข์องบร่ั ั่ โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิคะแนนเ่่่ง ิงัน่ �

มิ:ิ

ไม�เ้น็ิ�ว่ จำานวน 

บตัรเ่่่  จำานวน

เ้น็ิ�ว่  จำานวน 

งิออกเ่่่ง จำานวน   
ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.00

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ   99.99

ค่ิ เป็นร�อ่่ะ     0.01

่ั�งน่ � จากจำานวน้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้ 49 คน รวมจำานวน้้�นค่ิ เป็นคะแนนเ่่่ง 29,081,762 คะแนน ้รอืเ่�ากบัร�อ่่ะ 100 
ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�น่่�เข�าร�วมประ่ม้แ่ะม่่่่ ์่ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�

29,081,612 เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง
เ่่่ง

0
150

0

23บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



 ่างอ่ค้อนไิ�จัิ การโิ่ควบคม้ต�น่น้การ้่ต่ใ้�ม่ประ่่่ ์่ภา่ โิ่เั่าะอ่�าง่่�งการป่ิโรงงาน่ำาโรง ่ ำาใ้�่ ิจำานวน่นกังาน
่ง 128 คน แ่ะต�น่น้ิ�านแรงงาน่ิ่ง 9% แ่ะการควบรวม่องโรงงานใ้�เป็นโรงงานเิ่่ว่ำาใ้�่ ามารืควบคม้ต�น่น้การ้่่ตไิ� 
แ่ะเรา่งัไิ�ปรบัปร้งกระบวนการ้่ต่ใ้�ม่ประ่่่ ์่ภา่ิ่ขึ �น แ่ะ่ำาใ้�ต�น่น้การ้่ต่ต�อ้น�ว่ิ่ขึ �น
 เมื�อกรรมการ้้�จัิ การไิ�่ ร้ป่ืานการ์แ์่�วไม�ม่้้�ื ือ้้�น่อบืามเ่่�มเต่ม ประ์านจงึก่�าวป่ิการประ่ม้ ในเว่า 11.25 น. 

ลงนาม...............................................................ปัะ์านทีป่ัะุุม                
  (นา่่ม่า่ องั่นนั่)์

ลงนาม..............................................................กััมกาั้้�จดักาั 
  (นา่่ะคะอะก่ ่าเคะอจ่้)

ันัทกึกาัปัะุุมโดย

ลงนาม..............................................................เล้านุกาัััิษัท 
  (นา่ป่ต่่ งศ ์อา่ามงค่)
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 ตามข�อบงัคบัของบร่ั ั่ในเรื�องเง่นปัน้่ กำา้นิว�า ้ �ามม่ใ้�แบ�งเง่นปัน้่จากเง่นประเภ่อื�นนอกจากเง่นกำาไร ในกร์่่่�บร่ั ั่
่งัม่่อิขาิ่น้่ะ่มอ่้�้ �ามม่ใ้�แบ�งเง่นปัน้่ เง่นปัน้่ใ้�แบ�งตามจำานวน้้�น ้้�น่ะเ่�า ๆ กนั นโ่บา่เง่นปัน้่ 50 – 70% ของกำาไร
่้่ ์่้่งั้กัภาั่เง่นไิ�

 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 2021, the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 359 resolved for the annual dividend 
payment of Baht 10 per share.
 In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % 
of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 1 with the 
balance of dividend paid in cash being Baht 9 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 
431,999,860.  The Company will propose the said resolution on the dividend payment to the consideration of the Annual General 
Meeting of Shareholders No. 61 for approval, accordingly.  

 การจ�า่เง่นปัน้่ใ้�กระ่ำาภา่ใน 1 เิือนนบัแต�วนั่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นม่มต่้รอืวนั่่�ค์ะกรรมการม่มต่แ่�แต�กร์่ ่ ั�งน่ �ใ้�แจ�งเป็น
้นงั่ือไป่งั้้�ื ือ้้�นแ่ะใ้�โฆั์าคำาบอกก่�าวการจ�า่เง่นปัน้่นั�นใน้นงั่ือ่่ม่์ิ �ว่ ในป่ 2564 มต่ค์ะกรรมการบร่ั ั่ครั�ง่่� 359 
กำา้นิใ้�ม่การจ�า่เง่นปัน้่ในอตัรา 10 บา่ต�อ้้�น
 ในการจ�า่ปัน้่ บร่ั ั่จะ่ำาการ้กัภาั่ ์ ่่�จ�า่ในปัน้่ิงัก่�าวในอตัราร�อ่่ะ 10 ิงันั�น จำานวนภาั่่่�จะืก้้กัไว�ค่ิ เป็น
จำานวน 1 บา่ต�อ้้�น โิ่จำานวนเง่นปัน้่ ่ ่�้้ �ื ือ้้�นจะไิ�รบั้่งั้กัภาั่ ์  ่ ่�จ�า่แ่�วจะเ่�ากบั 9 บา่ต�อ้้�น แ่ะรวมเป็นจำานวนเง่นปัน้่
่ั�ง้มิ่่�บร่ั ั่จะต�องจ�า่เ่�ากบั 431,999,860 บา่ โิ่บร่ั ั่จะนำาเ่นอต�อ่่�ประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 61 เ่ื�อ่่จาร์าแ่ะ
อนม้ตัต่�อไป

Dividend Policy

เอก่ารแนบ 4
Attachment 4

หลักเกีฑ�และนโยัายกาัจดัำัักำาไัจาก้ลกาัดำาเนินงานและกาัจา่ยปัน้ล
Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment 

นโยัายในกาัเงนิปัน้ล้องััิษัท
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ัายละเอยีดกาัจา่ยเงนิปัน้ล้องััิษัทัะหว่างปี 2558 – 2563
Details of the company’s payment of dividend during 2015 – 2020

กาัจา่ยเงนิปัน้ลัะหว่างปี 2558 ถงึ 2563

Dividend Payment during 2015 - 2020

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
669,003

11.00

10.00
7.50
10

11.00

10.00
7.50

10.00

60.63

60.03
60.89
64.57

2561
2562
2563

43,200
43,200
43,200

-
-
-

ป่ จำานวน
่น้เรอืน้้�น 

(1000)

กำาไร่้่ ์่ 
(1000)

จำานวน
เง่นปัน้่  
บา่/้้�น

จำานวน้้�น 
ปัน้่

้้�น่ามญั/้้�น

จำานวนเง่น 
ปัน้่่ั�ง้มิ

บา่/้้�น

ร �อ่่ะของ 
กำาไร่้่ ์่

2020 43,200 -669,003 10 10.00 64.57

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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เอก่ารแนบ 5 
Attachment 5

ัายนามและปัะวัิิ้ องกััมกาัทีเ่ำนอุื่อให�ได�ั ัักาัเลือกิัง้แทนกััมกาัที่ิ �องออกิามวาัะ

 1.  ่ื�อ – นาม่ก้่ นา่ศภ้่ั่  ้่�อว์่่่์
กรรมการบร่้ าร แ่ะ้้�จัิ การโรงงาน
79 ป่
กรรมการบร่้ าร

23 ป่ แ่ะรวมเป็น 26 ป่ เมื�อครบตามวาระน่�
(เข�าเป็นกรรมการ 18 เมัา่น 2541)

ป่ 2541 – ปัจจบ้นั    กรรมการ – ้้�จัิ การโรงงาน

ไม�ม่ 
จำานวน 3 รา่ ไิ�แก� 
1. รองประ์าน – ่มาคมนา่จ�างอ้ต่า้กรรมเ้่็กแ่ะโ่้ะ
2.  กรรมการ – ่ภาองคก์รนา่จ�าง้้�ประกอบการค�าแ่ะ
อต้่า้กรรมไ่่
3. กรรมการ –  ่ภาอต้่า้กรรม จงั้วัิ ่ม้่ รปราการ 
ไม�ม่การิำารงตำาแ้น�งเป็นกรรมการ/้้�บร่้ ารในก่จการิงัก่�าว 

บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) 

-  ้่กั่ต้ร Directors Accreditation Program (DAP) ป่ 2546
-  ้่ัก่้ตร Understanding the Fundamental of Financial 
Statements  ป่  2549

ประกาศน่่บตัรว่่า่่่ ไิ�รบั่น้จากรฐับา่เ่อรมนัไปศกึัาต�อ่าง
ิ�านว่ศวกรรมศา่ตร ์เบอร์่ น่ เ่อรมนัตะวนัตกเป็นเว่า 2 ป่

เป็นกรรมการรา่เิ่มของบร่ัั่ เนื�องจากบร่ัั่ไม�ม่ค์ะกรรมการ
่รร้าแ่ะ่่จาร์าค�าตอบแ่น ค์ะกรรมการ่ั�งค์ะจึงไิ�ก่ั�น
กรองแ่ะ่่จาร์าืึงความ้มาะ่มในิ�านค้์่มบัต่ ความร้ � 
ความ่ามารื รวม่ั�งประ่บการ์ข์องกรรมการ่่�ครบวาระแ่�ว 
เ้็นว�าเป็น้้�่่� ม่ค้์่มบัต่ครบื�วนตาม่ระรา่บัญญัต่บร่ัั่
ม้า่นจำากัิ แ่ะไม�ม่่ักั์ะต�อง้�ามแต�งตั�งใ้�เป็นกรรมการ
บร่ั ั่ตาม้่กัเก์ฑข์อง่ำานกังานค์ะกรรมการกำากบั้่กั่รั่ ่์
แ่ะต่าิ้่กั่รั่ ่ ์แ่ะ้น�ว่งานรา่การ่่�เก่�่วข�อง

ิำาแหน่ง  :
อายุ  :
ปัะเภทกััมกาัทีจ่ะเำนอแิง่ิัง้  :

จำานวนปีทีเ่ป็นกััมกาั : 

ปัะำักาัี�ทำางาน :

-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัทจดทะเัยีนอืน่  :
-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัททีไ่ม่ใุ่ััิษัทจดทะเัยีน/
   องค�กัอืน่  :

-  กจิกาัอืน่ทีอ่าจทำาให�เกดิความ้ัดแย�งทาง้ลปัะโยุน�ิ อ่
ััิษัทหัือมำีภาพเป็นกาัแ้่ง้ันทาง์ุักจิกััััิษัท  :

กาัอััมหลักำ้ิักััมกาัทีจ่ดัโดยำมาคมำ่งเำัิม
ำถาันักััมกาัััิษัทไทย  :

วุฒกิาัศกึษา :

หลักเกีฑ�และวิ์ ีกาัำััหา  : 

-  ตนเอง : 59,400 ้้�น (0.13%) (ไม�ม่การเป่่�่นแป่ง)
-  ค้�่ มร่ : ไม�ไิ�ื ือ้้�น (ไม�ม่การเป่่�่นแป่ง)
-  บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ : ไม�ม่บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ

กาัถอืหุ�นในััิษัท  :

ประ่ม้ค์ะกรรมการ จำานวน 6 ครั�ง จาก 6 ครั�ง
การประ่ม้้้�ื ือ้้�น จำานวน 1 ครั�งจาก 1 ครั�ง

กาัเ �้าั่วมปัะุุมในปี 2563  :

ไม�ม่ความำัมพนั์�ทางคัอัคััวัะหว่างกัน  :
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 Name - Surname 

  ่ื�อ – นาม่ก้่

Mr. Subpachai Lovanit

นา่ศภ้่ั่  ้่�อว์่่่์

Executive Director – Plant Manager
79 years old 
Director

23 years and will be 26 years if being in position full term.
 (being as of 18th April 1998)

ป่ 1998 – present   Director – Plant Manager
Alucon Public Company Limited 

none 
3 organizations are as follows: 
1. Vice President – Ferrous and Non-Ferrous Employers’ 
Association 
2. Director – Employers’ Confederation of Thai Trade and 
Industries
3. Director – The Federation of Industries, Smutprakarn 
No position of director or executive in such organization. 

-  เป็นกรรมการ่่�ม่่�วนร�วมในการบร่้ ารงาน่นกังาน ่ก้จ�าง ้รอื่่�
ปรกึัา่่�ไิ�รบัเง่นเิือนประจำา
-  ไม�เป็น้้�ใ้�บรก่าร่างว่่า่่่ เ่�น ้้�่ อบบญั่่ ่่�ปรกึัากฎ้มา่
-  ไม�ม่ความ่มั่นั์์่ าง์ร้ก่จ่่�ม่นั่ ่ ำาคญั อนัอาจม่้่่ำาใ้�ไม�
่ามารื่ำา้น�า่่�ไิ�อ่�างเป็นอ่่ระ 
-  อื�น ๆ : ไม�ม่ประวตั่การกระ่ำาความ้่ิอาญาในความ้่ิ่่�เก่�่วกบั
่รั่ ่ซ์ึ�งไิ�กระ่ำาโิ่่จ้รต่

-  Directors Accreditation Program (DAP) in Y2003
-  Understanding the Fundamental of Financial Statements in 
Y2006 

Vocational Certificate obtained scholarship from German 
Government to study engineering in Berlin for 2 years

Being an existing director of the Company.  Whereas, there 
is no Nomination and Compensation Committee at this 
moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and 
considered appropriateness of qualification, knowledge, 
capability and experience of the retired directors.  It is of the 
view that the candidates are fully qualified, under the Public 
Limited Companies Act, without any prohibited characteristics, 
for election as directors of the Company, under the criteria of 
the Office of the Securities and Exchange Commission and 
other regulatory agencies. 

Present Position  :
Age  :
Type of proposed director  :

Directorship service years  : 

Experiences :

-  Position in other Listed Company  :
-  Position in Non-listed Company / Other Organizations  :

-  In other organization that may cause any conflict of interest 
to the Company or having the same business nature which 
significantly competes with the business of the Company  :

กาัมำ่ีวนได�ำ่วนเำียกััััิษัท :

Director Training Program by IOD  :

Education  :

Criteria and Procedure  : 
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-  Director : 59,400 shares (0.13%) (no change)
-  Spouse : no share (no change)
-  Minor child : no minor child  

Shareholding in Company  :

Board of Director 6 of 6 times 
Annual General Meeting 1 of 1 time

Meeting Attendance in Y2020  :

None Relationship  :

  Name - Surname Mr. Subpachai Lovanit

-  Being a director who takes part in managing day-to-day 
operation, an employee, or an advisor who receives a regular 
salary or fee
-  Not being a professional service provider (i.e., auditor,
lawyer) 
-  Not having the significant business relations that may affect
the ability to perform independently. 
-  Other : Never dishonesty committed an offence against
 property

Conflict of Interests : 
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กรรมการอ่่ระ แ่ะประ์านค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง 
65 ป่
กรรมการอ่่ระ

7 ป่ แ่ะรวมเป็น 10 ป่ เมื�อครบตามวาระน่� (เข�าเป็นกรรมการ 11 
่ฤศจ่กา่น 2556)

ป่ 2544 – ปัจจบ้นั    กรรมการ้้�จัิ การ
บร่ั ั่ วร์น ่าร์่  แอนิ ์เซอรว์่่ จำากัิ

ป่ 2545 – ปัจจบ้นั    กรรมการ้้�จัิ การ
บร่ั ั่ ่มัมาบซ่ จำากัิ  

ไม�ม่ 
จ ำานวน 2 รา่ ไิ�แก� 
1.  กรรมการ – บร่ั ั่ วร์ร ่าร์่  แอนิ ์เซอรว์่่ จำากัิ
2.  กรรมการ – บร่ั ั่ ่มัมาบซ่ จำากัิ  
ไม�ม่การิำารงตำาแ้น�งเป็นกรรมการ/้้�บร่้ ารในก่จการิงัก่�าว 

-  ้่กั่ต้ร Directors Accreditation Program (DAP) ป่ 2558
-  ้่กั่ต้ร Risk Management Program ป่ 2558

-  ปรญ่ญาโ่ M.P.A California State University, Fullerton 
-  ปรญ่ญาตร ่่างิ�านจ้่ ่่วะ จาก Weber State College
-  ปรญ่ญาตร ่่างิ�านบร่้ าร์ร้ก่จ จาก Chapman College

เป็นกรรมการรา่เิ่มของบร่ัั่ เนื�องจากบร่ัั่ไม�ม่ค์ะกรรมการ
่รร้าแ่ะ่่จาร์าค�าตอบแ่น ค์ะกรรมการ่ั�งค์ะจึงไิ�ก่ั�น
กรองแ่ะ่่จาร์าืงึความ้มาะ่มในิ�านค้์ ่มบตั่ ความร้ � ความ
่ามารื รวม่ั�งประ่บการ์์ของกรรมการ่่�ครบวาระแ่�ว เ้็น
ว�าเป็น้้�่ ่�ม่ค้์่มบัต่ครบื�วนตาม่ระรา่บัญญัต่บร่ัั่ม้า่น
จำากัิ แ่ะไม�ม่่ักั์ะต�อง้�ามแต�งตั�งใ้�เป็นกรรมการบร่ัั่
ตาม้่กัเก์ฑข์อง่ำานักงานค์ะกรรมการกำากับ้่กั่รั่ ่แ์่ะ
ต่าิ้่กั่รั่ ่ ์แ่ะ้น�ว่งานรา่การ่่�เก่�่วข�อง

ิำาแหน่ง :
อายุ :
ปัะเภทกััมกาัทีจ่ะเำนอแิง่ิัง้ :

จำานวนปีทีเ่ป็นกััมกาั : 

ปัะำักาัี�ทำางาน :

-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัทจดทะเัยีนอืน่  :
-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัททีไ่ม่ใุ่ััิษัทจดทะเัยีน/
   องค�กัอืน่  :

-  กจิกาัอืน่ทีอ่าจทำาให�เกดิความ้ัดแย�งทาง้ลปัะโยุน�ิ อ่
ััิษัทหัือมำีภาพเป็นกาัแ้่ง้ันทาง์ุักจิกััััิษัท  :

กาัอััมหลักำ้ิักััมกาัทีจ่ดัโดยำมาคมำ่งเำัิม
ำถาันักััมกาัััิษัทไทย  :

วุฒกิาัศกึษา :

หลักเกีฑ�และวิ์ ีกาัำััหา : 

-  ตนเอง : 10,000 ้้�น (0.02%) (ไม�ม่การเป่่�่นแป่ง)
-  ค้�่ มร่ : 4,000 ้้�น (0.009%) (ไม�ม่การเป่่�่นแป่ง)
-  บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ : ไม�ไิ�ื ือ้้�น (ไม�ม่การเป่่�่นแป่ง)

กาัถอืหุ�นในััิษัท  :

ประ่ม้ค์ะกรรมการ จำานวน 6 ครั�ง จาก 6 ครั�ง
ประ่ม้ค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่งจำานวน 1 ครั�งจาก 1 ครั�ง
การประ่ม้้้�ื ือ้้�น จำานวน 1 ครั�งจาก 1 ครั�ง

กาัเ �้าั่วมปัะุุมในปี 2563  :

นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต ์– ่่�่าวความำัมพนั์�ทางคัอัคััวัะหว่างกัน  :

 2.  ่ื�อ – นาม่ก้่ นา่ว่บ้่ ่ ์เอื �ออนนัต์
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-  ไม�เป็นกรรมการ่่�ม่่�วนร�วมในการบร่้ ารงาน่นกังาน ่ก้จ�าง 
้รอื่่�ปรกึัา่่�ไิ�รบัเง่นเิือนประจำา
-  ไม�เป็น้้�ใ้�บรก่าร่างว่่า่่่ เ่�น ้้�่ อบบญั่่ ่่�ปรกึัากฎ้มา่
-  ไม�ม่ความ่มั่นั์์่ าง์ร้ก่จ่่�ม่นั่ ่ ำาคญั อนัอาจม่้่่ำาใ้�ไม�
่ามารื่ำา้น�า่่�ไิ�อ่�างเป็นอ่่ระ 
-  อื�น ๆ : ไม�ม่ประวตั่การกระ่ำาความ้่ิอาญาในความ้่ิ่่�เก่�่วกบั
่รั่ ่ซ์ึ�งไิ�กระ่ำาโิ่่จ้รต่

กาัมำ่ีวนได�ำ่วนเำียกััััิษัท  :
  ่ื�อ – นาม่ก้่ นา่ว่บ้่ ่ ์เอื �ออนนัต์

 Name - Surname Mr. Vibool Uer-anant
Independent Director and Chairman of Risk Management 
Committee 
65 years old 
Independent Director

7 years and will be 10 years if being in position full term 
(as of 11th November 2013)

ป่ 2001 – present   Managing Director 
Varothorn Parts & Service Co., Ltd. 

ป่ 2002 – present   Managing Director 
Sama Biz Co., Ltd. 

none 
2 organizations are as follows: 
1.  Director – Varothorn Parts & Service Co., Ltd. 
2.  Director – Sama Biz Co., Ltd.

-  Directors Accreditation Program (DAP) in Y2015
-  Risk Management Program in Y2015

M.P.A California State University, Fullerton, USA 
Bachelor of Science in Microbiology, Weber State College, 
USA
Bachelor of Science in Business Administration, Chapman 
College, USA

Being an existing director of the Company.  Whereas, there 
is no Nomination and Compensation Committee at this 
moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and 
considered appropriateness of qualification, knowledge, 
capability and experience of the retired directors.  It is of the 
view that the candidates are fully qualified, under the Public 
Limited Companies Act, without any prohibited characteristics, 
for election as directors of the Company, under the criteria of 
the Office of the Securities and Exchange Commission and 
other regulatory agencies. 

Present Position :

Age :
Type of proposed director :

Directorship service years  : 

Experiences :

-  Position in other Listed Company  :
-  Position in Non-listed Company / Other Organizations  :

Director Training Program by IOD  :

Education :

Criteria and Procedure : 

41บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



 Name - Surname Mr. Vibool Uer-anant
No position of director or executive in such organization. -  In other organization that may cause any conflict of interest 

to the Company or having the same business nature which 
significantly competes with the business of the Company  :

-  Director: 10,000 shares (0.02%) (no change)
-  Spouse: 4,000 shares (0.009%) (no change)
-  Minor child: no share (no change)

Shareholding in Company  :

Board of Directors’ Meeting  6 of 6 times 
Risk of Management Committee’s Meeting 1 of 1 time
Annual General Meeting 1 of 1 time

Meeting Attendance in Y2020  :

None Relationship  :
-  Not being a director who takes part in managing day-to-day 
operation, an employee, or an advisor who receives a regular 
salary or fee
-  Not being a professional service provider (i.e., auditor, 
lawyer) 
-  Not having the significant business relations that may affect 
the ability to perform independently. 
-  Other : Never dishonesty committed an offence against 
property

Conflict of Interests : 

42 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



 3.  ่ื�อ – นาม่ก้่ นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์
กรรมการอ่่ระ แ่ะกรรมการตรวจ่อบ 
80 ป่ 
กรรมการอ่่ระ

21 ป่ แ่ะรวมเป็น 24 ป่ เมื�อครบตามวาระน่�
(เข�าเป็นกรรมการ 11 ่ฤัภาคม 2543)

กรรมการ – บร่ั ั่ แอ๊ิวานซ ์เอ็ิ  จ ำากัิ
่่�ปรกึัาค์ะกรรมการ - บร่ั ั่ โกินัมั่  จ ำากัิ  
ไม�ม่ 
จ ำานวน 2 รา่ไิ�แก� 
1.  กรรมการ – บร่ั ั่ แอ๊ิวานซ ์เอ็ิ  จ ำากัิ
2.  ่่�ปรกึัาค์ะกรรมการ – บร่ั ั่ โกินัมั่  จ ำากัิ  
ไม�ม่การิำารงตำาแ้น�งเป็นกรรมการ/้้�บร่้ ารในก่จการิงัก่�าว 

ไม�ม่
ปรญ่ญาตรจ่าก London University ประเ่ศองักฤั 

เป็นกรรมการรา่เิ่มของบร่ัั่ เนื�องจากบร่ัั่ไม�ม่ค์ะกรรมการ
่รร้าแ่ะ่่จาร์าค�าตอบแ่น ค์ะกรรมการ่ั�งค์ะจึงไิ�ก่ั�น
กรองแ่ะ่่จาร์าืงึความ้มาะ่มในิ�านค้์ ่มบตั่ ความร้ � ความ
่ามารื รวม่ั�งประ่บการ์์ของกรรมการ่่�ครบวาระแ่�ว เ้็น
ว�าเป็น้้�่ ่�ม่ค้์่มบัต่ครบื�วนตาม่ระรา่บัญญัต่บร่ัั่ม้า่น
จำากัิ แ่ะไม�ม่่ักั์ะต�อง้�ามแต�งตั�งใ้�เป็นกรรมการบร่ัั่
ตาม้่กัเก์ฑข์อง่ำานักงานค์ะกรรมการกำากับ้่กั่รั่ ่แ์่ะ
ต่าิ้่กั่รั่ ่ ์แ่ะ้น�ว่งานรา่การ่่�เก่�่วข�อง

ิำาแหน่ง :
อายุ :
ปัะเภทกััมกาัทีจ่ะเำนอแิง่ิัง้ :

จำานวนปีทีเ่ป็นกััมกาั : 

ปัะำักาัี�ทำางาน :

-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัทจดทะเัยีนอืน่  :
-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัททีไ่ม่ใุ่ััิษัทจดทะเัยีน/
   องค�กัอืน่  :

-  กจิกาัอืน่ทีอ่าจทำาให�เกดิความ้ัดแย�งทาง้ลปัะโยุน�ิ อ่
ััิษัทหัือมำีภาพเป็นกาัแ้่ง้ันทาง์ุักจิกััััิษัท  :

กาัอััมหลักำ้ิักััมกาัทีจ่ดัโดยำมาคมำ่งเำัิม
ำถาันักััมกาัััิษัทไทย  :

วุฒกิาัศกึษา :

หลักเกีฑ�และวิ์ ีกาัำััหา : 

-  ตนเอง : 155,250 ้้�น (0.36%) (ไม�ม่การเป่่่นแป่ง)
-  ค้�่ มร่ : 9,000 ้้�น (0.02%) (ไม�ม่การเป่่�่นแป่ง)
-  บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ : ไม�ม่บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ

กาัถอืหุ�นในััิษัท  :

ประ่ม้ค์ะกรรมการ จำานวน 6 ครั�ง จาก 6 ครั�ง
ประ่ม้ค์ะกรรมการตรวจ่อบ จำานวน 4 ครั�ง จาก 4 ครั�ง
การประ่ม้้้�ื ือ้้�น จำานวน 1 ครั�งจาก 1 ครั�ง

กาัเ �้าั่วมปัะุุมในปี 2563  :

ไม�ม่ความำัมพนั์�ทางคัอัคััวัะหว่างกัน  :
-  ไม�เป็นกรรมการ่่�ม่่�วนร�วมในการบร่้ ารงาน่นกังาน ่ก้จ�าง 
้รอื่่�ปรกึัา่่�ไิ�รบัเง่นเิือนประจำา
-  ไม�เป็น้้�ใ้�บรก่าร่างว่่า่่่ เ่�น ้้�่ อบบญั่่ ่่�ปรกึัากฎ้มา่
-  ไม�ม่ความ่มั่นั์์่ าง์ร้ก่จ่่�ม่นั่ ่ ำาคญั อนัอาจม่้่่ำาใ้�ไม�
่ามารื่ำา้น�า่่�ไิ�อ่�างเป็นอ่่ระ 
-  อื�น ๆ : ไม�ม่ประวตั่การกระ่ำาความ้่ิอาญาในความ้่ิ่่�เก่�่วกบั
่รั่ ่ซ์ึ�งไิ�กระ่ำาโิ่่จ้รต่

กาัมำ่ีวนได�ำ่วนเำียกััััิษัท  :

43บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



 Name - Surname Mr. Krit Indhewat 
Independent Director and Audit Committee 
80 years old 
Independent Director

21 years and will be 24 years if being in position full term.
(as of 11th May 2000)

Director – Advance Ad Co., Ltd.
Board Consultant – Kodanmal Co., Ltd. 
none 
2 organizations are as follows: 
1.  Director – Advance Ad Co., Ltd. 
2.  Board Consultant – Kodanmal Co., Ltd.
Not being any director, executive or consultant in other 
organization (such as association or foundation)

None
Bachelor Degree – London University, UK

Being an existing director of the Company.  Whereas, there 
is no Nomination and Compensation Committee at this 
moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and 
considered appropriateness of qualification, knowledge, 
capability and experience of the retired directors.  It is of the 
view that the candidates are fully qualified, under the Public 
Limited Companies Act, without any prohibited characteristics, 
for election as directors of the Company, under the criteria of 
the Office of the Securities and Exchange Commission and 
other regulatory agencies. 

Present Position :
Age :
Type of proposed director :

Directorship service years  : 

Experiences :

-  Position in other Listed Company  :
-  Position in Non-listed Company / Other Organizations  :

-  In other organization that may cause any conflict of interest 
to the Company or having the same business nature which 
significantly competes with the business of the Company  :

Director Training Program by IOD  :
Education :

Criteria and Procedure : 

-  Director: 155,250 shares (0.36%) (no change)
-  Spouse: 9,000 shares (0.02%) (no change)
-  Minor child: no minor child

Shareholding in Company  :

Board of Directors’ Meeting  6 of 6 times 
Audit Committee’s Meeting 4 of 4 times
Annual General Meeting 1 of 1 time

Meeting Attendance in Y2020  :

None Relationship  :

44 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



 Name - Surname Mr. Krit Indhewat 
-  Not being a director who takes part in managing day-to-day 
operation, an enlpoyee, or an advisor who receives a regular 
salary or fee
-    Not being a professional service provider (i.e., auditor, 
lawyer) 
-  Not having the significant business relations that may affect 
the ability to perform independently. 
-  Other : Never dishonesty committed an offence against 
property

Conflict of Interests : 

45บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



 4.  ่ื�อ – นาม่ก้่ นาง่าวคา่ม่้ ่าเคะอจ่้ 
กรรมการ่่�ม่ใ่�กรรมการบร่้ าร 
32 ป่ 
กรรมการ

3 ป่ แ่ะรวมเป็น 6 ป่ เมื�อครบตามวาระน่� 
(เข�าเป็นกรรมการ 20 เมัา่น 2560)

ไม�ม่ 
การิำารงตำาแ้น�งกรรมการ / ้้�บร่้ ารในก่จการิงัก่�าว
(อา่่เ่�น ่มาคม้รอืม้่ น่์่)
จำานวน 1 รา่ คือ 
กรรมการ้้�จัิ การ, ้้�จัิ การ แ้นกบร่้ าร่ั�วไป
บร่ั ั่ ่าเคะอจ่้เ่ร่ อ่นิั่ ตร่ �่  จ ำากัิ  

ไม�ม่

-  Master of Public Policy, National graduate Institute for Policy 
studies, Japan
-  MBA with High Distinction – University of Michigan, USA
-  ปรญ่ญาตร ่น่ต่ศา่ตรบ์ั์ ฑ่ต, University of Tokyo, Japan

เป็นกรรมการรา่เิ่มของบร่ัั่ เนื�องจากบร่ัั่ไม�ม่ค์ะกรรมการ
่รร้าแ่ะ่่จาร์าค�าตอบแ่น ค์ะกรรมการ่ั�งค์ะจึงไิ�ก่ั�น
กรองแ่ะ่่จาร์าืงึความ้มาะ่มในิ�านค้์ ่มบตั่ ความร้ � ความ
่ามารื รวม่ั�งประ่บการ์์ของกรรมการ่่�ครบวาระแ่�ว เ้็น
ว�าเป็น้้�่ ่�ม่ค้์่มบัต่ครบื�วนตาม่ระรา่บัญญัต่บร่ัั่ม้า่น
จำากัิ แ่ะไม�ม่่ักั์ะต�อง้�ามแต�งตั�งใ้�เป็นกรรมการบร่ัั่
ตาม้่กัเก์ฑข์อง่ำานักงานค์ะกรรมการกำากับ้่กั่รั่ ่แ์่ะ
ต่าิ้่กั่รั่ ่ ์แ่ะ้น�ว่งานรา่การ่่�เก่�่วข�อง

ิำาแหน่ง :
อายุ :
ปัะเภทกััมกาัทีจ่ะเำนอแิง่ิัง้ :

จำานวนปีทีเ่ป็นกััมกาั : 

ปัะำักาัี�ทำางาน :

-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัทจดทะเัยีนอืน่  :
-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัททีไ่ม่ใุ่ััิษัทจดทะเัยีน/
   องค�กัอืน่  :
-  กจิกาัอืน่ทีอ่าจทำาให�เกดิความ้ัดแย�งทาง้ลปัะโยุน�ิ อ่
ััิษัทหัือมำีภาพเป็นกาัแ้่ง้ันทาง์ุักจิกััััิษัท  :

กาัอััมหลักำ้ิักััมกาัทีจ่ดัโดยำมาคมำ่งเำัิม
ำถาันักััมกาัััิษัทไทย  :

วุฒกิาัศกึษา :

หลักเกีฑ�และวิ์ ีกาัำััหา : 

-  ตนเอง : ไม�ม่ (ไม�ม่การเป่่่นแป่ง)
-  ค้�่ มร่ : ไม�ม่ค้�่ มร่
-  บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ : ไม�ม่บต้ร

กาัถอืหุ�นในััิษัท  :

ประ่ม้ค์ะกรรมการ จำานวน 6 ครั�ง จาก 6 ครั�ง
การประ่ม้้้�ื ือ้้�น จำานวน 0 ครั�งจาก 1 ครั�ง

กาัเ �้าั่วมปัะุุมในปี 2563  :

นา่่ะคะอะก่ ่าเคะอจ่้ – อา ความำัมพนั์�ทางคัอัคััวัะหว่างกัน  :

2562 - ปัจจบ้นั

2560 – 2562

กรรมการ้้�จัิ การ, ้้�จัิ การ - แ้นกบร่้ าร่ั�วไป
Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 
กรรมการ, รอง้้�จัิ การ - แ้นกบร่้ าร่ั�วไป
Takeuchi Press Industries Co., Ltd

46 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



  ่ื�อ – นาม่ก้่

 Name - Surname 

นาง่าวคา่ม่้ ่าเคะอจ่้ 

Ms. Kasumi Takeuchi 
Non-executive Director 
32 years old 
Director

3 years and will be 6 years if being in position full term. 
(as of 20th April 2017)

none 
not being any director, executive or consultant in other 
organization (such as association or foundation)

None

-  Master of Public Policy, National Graduate Institute for 
Policy Studies, Japan
-  MBA with High Distinction -  University of Michigan, USA
-  Bachelor Degree of Laws, University of Tokyo, Japan

Being an existing director of the Company.  Whereas, there is 
no Nomination and Compensation Committee at this moment, 
the Board of Directors has carefully scrutinized and consid-
ered appropriateness of qualification, knowledge, capability 
and experience of the retired directors.  It is of the view that the 
candidates are fully qualified, under the Public Limited Com-
panies Act, without any prohibited characteristics, for election 
as directors of the Company, under the criteria of the Office of 
the Securities and Exchange Commission and other regulatory 
agencies. 

Present Position :
Age :
Type of proposed director :

Directorship service years  : 

Experiences :

-  Position in other Listed Company  :
-  Position in Non-listed Company / Other Organizations  :

Director Training Program by IOD  :

Education :

Criteria and Procedure : 

-  ไม�เป็นกรรมการ่่�ม่่�วนร�วมในการบร่้ ารงาน่นกังาน ่ก้จ�าง 
้รอื่่�ปรกึัา่่�ไิ�รบัเง่นเิือนประจำา
-  ไม�เป็น้้�ใ้�บรก่าร่างว่่า่่่ เ่�น ้้�่ อบบญั่่ ่่�ปรกึัากฎ้มา่
-  ม่ความ่มั่นั์์่ าง์ร้ก่จ่่�ม่นั่ ่ ำาคญั อนัอาจม่้่่ำาใ้�ไม�
่ามารื่ำา้น�า่่�ไิ�อ่�างเป็นอ่่ระ 
-  อื�น ๆ : ไม�ม่ประวตั่การกระ่ำาความ้่ิอาญาในความ้่ิ่่�เก่�่วกบั
่รั่ ่ซ์ึ�งไิ�กระ่ำาโิ่่จ้รต่

กาัมำ่ีวนได�ำ่วนเำียกััััิษัท  :

2019 - Present

2017 –  2019    

    

Managing Director, General Manager – 
Administration Division
Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
Director, Deputy General Manager – 
Administration Division
Takeuchi Press Industries Co., Ltd

47บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



Board of Directors’ Meeting  6 of 6 times 
Annual General Meeting 0 of 1 time

Meeting Attendance in Y2020  :

Mr. Takaaki Takeuchi - uncleRelationship  :
-  Not being a director who takes part in managing day-to-day 
operation, an employee, or an advisor who receives a regular 
salary or fee
-  Not being a professional service provider (i.e., auditor, 
lawyer) 
-  Having the significant business relations that may affect the 
ability to perform independently. 
-  Other : Never dishonesty committed an offence against 
property

Conflict of Interests : 

1 company: 
Managing Director, General Manager - Administration Division 
Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 

-  In other organization that may cause any conflict of interest 
to the Company or having the same business nature which 
significantly competes with the business of the Company  :

-  Director: no share (no change)
-  Spouse: no spouse
-  Minor Child: no minor child

Shareholding in Company  :

 Name - Surname Ms. Kasumi Takeuchi 

48 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



 5.  ่ื�อ – นาม่ก้่ นา่มาคซม่่่าน ่ร่่ โตฟเ่ค 
้้�จัิ การโรงงานแ่ะฝ� า่เ่คน่คอาวโ้่ (เ้ร่่ ญ)
68 ป่ 
กรรมการบร่้ าร

0 ป่ แ่ะรวมเป็น 3 ป่ เมื�อครบตามวาระน่� (ไม�เค่เป็นกรรมการ)

ไม�ม่ 
ไม�ม่การิำารงตำาแ้น�งกรรมการ/้้�บร่้ ารในก่จการิงัก่�าว (อา่่เ่�น
่มาคม้รอืม้่ น่์่) 
1 รา่ คือ กรรมการ Talum Co., Ltd. 

ไม�ม่

อนป้รญ่ญา – ว่ศวกรรมโ่้ะการ
University of Ljubjana, Republic of Slovenia 

เป็นกรรมการใ้ม� เนื�องจากบร่ัั่ไม�ม่ค์ะกรรมการ่รร้าแ่ะ
่่จาร์าค�าตอบแ่น ค์ะกรรมการ่ั�งค์ะจึงไิ�ก่ั�นกรองแ่ะ
่่จาร์าืึงความ้มาะ่มในิ�านค้์ ่มบตั่ ความร้ � ความ่ามารื 
รวม่ั�งประ่บการ์ข์องกรรมการ่่�ครบวาระแ่�ว เ้็นว�าเป็น้้�่ ่�ม่
ค้์ ่มบตั่ครบื�วนตาม่ระรา่บญัญตั่บร่ั ั่ม้า่นจำากัิ  แ่ะไม�ม่
่กัั์ะต�อง้�ามแต�งตั�งใ้�เป็นกรรมการบร่ัั่ตาม้่กัเก์ฑข์อง
่ำานกังานค์ะกรรมการกำากบั้่กั่รั่ ่แ์่ะต่าิ้่กั่รั่ ่ ์ แ่ะ
้น�ว่งานรา่การ่่�เก่�่วข�อง

ิำาแหน่ง :
อายุ :
ปัะเภทกััมกาัทีจ่ะเำนอแิง่ิัง้ :

จำานวนปีทีเ่ป็นกััมกาั : 

ปัะำักาัี�ทำางาน :

-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัทจดทะเัยีนอืน่  :
-  กาัดำาังิำาแหน่งในััิษัททีไ่ม่ใุ่ััิษัทจดทะเัยีน/
   องค�กัอืน่  :
-  กจิกาัอืน่ทีอ่าจทำาให�เกดิความ้ัดแย�งทาง้ลปัะโยุน�ิ อ่
ััิษัทหัือมำีภาพเป็นกาัแ้่ง้ันทาง์ุักจิกััััิษัท  :

กาัอััมหลักำ้ิักััมกาัทีจ่ดัโดยำมาคมำ่งเำัิม
ำถาันักััมกาัััิษัทไทย  :

วุฒกิาัศกึษา :

หลักเกีฑ�และวิ์ ีกาัำััหา : 

-  ตนเอง : 49,000 ้้�น (0.11%)
-  ค้�่ มร่ : ไม�ไิ�ื ือ้้�น
-  บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ : ไม�ม่บต้ร่่�่งัไม�บรร่น่้ต่ภาวะ

กาัถอืหุ�นในััิษัท  :

ประ่ม้ค์ะกรรมการ – ไม�ม่ 
การประ่ม้้้�ื ือ้้�น – ไม�ม่

กาัเ �้าั่วมปัะุุมในปี 2563  :

ไม�ม่ ความำัมพนั์�ทางคัอัคััวัะหว่างกัน  :

ป่ 2561 – ปัจจบ้นั    ้้�จัิ การโรงงานแ่ะฝ� า่เ่คน่คอาวโ้่(เ้ร่่ ญ)
บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) 

ป่ 2533 – 2561       ้้�จัิ การโรงงานแ่ะฝ� า่เ่คน่ค (เ้ร่่ ญ)
บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) 

-  เป็นกรรมการ่่�ม่่�วนร�วมในการบร่้ ารงาน่นกังาน ่ก้จ�าง ้รอื่่�
ปรกึัา่่�ไิ�รบัเง่นเิือนประจำา
-  ไม�เป็น้้�ใ้�บรก่าร่างว่่า่่่ เ่�น ้้�่ อบบญั่่ ่่�ปรกึัากฎ้มา่
-  ไม�ม่ความ่มั่นั์์่ าง์ร้ก่จ่่�ม่นั่ ่ ำาคญั อนัอาจม่้่่ำาใ้�ไม�
่ามารื่ำา้น�า่่�ไิ�อ่�างเป็นอ่่ระ 
-  อื�น ๆ : ไม�ม่ประวตั่การกระ่ำาความ้่ิอาญาในความ้่ิ่่�เก่�่วกบั
่รั่ ่ซ์ึ�งไิ�กระ่ำาโิ่่จ้รต่

กาัมำ่ีวนได�ำ่วนเำียกััััิษัท  :
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 Name - Surname Mr. Maksimiljan Pristovsek
Executive Officer
68 years old
Executive Director

0 years and will be 3 years if being in position full term (Not 
be Director)

2018 – present    Senior Technical Plant Manager 
ALUCON Public Company Limited

1990 – 2018        Technical Plant Manager 
ALUCON Public Company Limited

none
not being any director, executive or consultant in other 
organization (such as association or foundation)
1 company : Director of Talum Co., Ltd., Republic of Slovenia

None

University Diploma – Engineer of Metallurgy, University of 
Ljubjana, Republic of Slovenia 

New appointed director: Whereas, there is no Nomination 
and Compensation Committee at this moment, the Board 
of Directors has carefully scrutinized and considered 
appropriateness of qualification, knowledge, capability and 
experience of the retired directors.  It is of the view that 
the candidates are fully qualified, under the Public Limited 
Companies act, without any prohibited characteristics, for 
election as directors of the Company, under the criteria of the 
Office of the Securities and Exchange Commission and other 
regulatory agencies.

Present Position :
Age :
Type of proposed director :

Directorship service years  : 

Experiences :

-  Position in other Listed Company  :
-  Position in Non-listed Company / Other Organizations  :

-  In other organization that may cause any conflict of interest 
to the Company or having the same business nature which 
significantly competes with the business of the Company  :

Director Training Program by IOD  :

Education :

Criteria and Procedure : 

-  Director: 49,000 shares (0.11%) 
-  Spouse: no share 
-  Minor Child: no minor child

Shareholding in Company  :

Directors’ Meeting : n/a
Annual General Meeting : n/a

Meeting Attendance in Y2020  :

NoneRelationship  :
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หมายเหิุ: ข�อม้่ ข�างต�นน่ � บนั่กึเมื�อวนั่่� 31 ์นัวาคม 2563
Note : this information was recorded on the 31st December 2020

 Name - Surname Mr. Maksimiljan Pristovsek
-  Being a director who takes part in managing day-to-day 
operation, an employee, or an advisor who receives a regular 
salary or fee
-  Not being a professional service provider (i.e., auditor, 
lawyer) 
-  Not having the significant business relations that may affect 
the ability to perform independently. 
-  Other : Never dishonesty committed an offence against 
property

Conflict of Interests : 

กรรมการเข�าใ้ม�
New director

กรรมการ่าออก
Resignation of director (s)

วนั-เิือน-ป่
Date-Month-Year

- - -

ำัุปกาัแิง่ิัง้และกาัลาออก้องกััมกาัััิษัทในปี 2563
Record of appointment and resignation of directors of the Company in Y2020
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เอก่ารแนบ 6 
Attachment 6

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

 ค์ะกรรมการบร่ัั่ไิ�เ่นอใ้�่ ่�ประ่้ม่ามัญประจำาป่้้�ื ือ้้�น่่จาร์าอน้มัต่การจ�า่เง่นค�าตอบแ่นกรรมการประจำาป่
่.ศ. 2564 ิงัน่ � 
 •  ประ์านค์ะกรรมการ จำานวน 650,000 บา่/ป่
 •  กรรมการ จำานวน 400,000 บา่/คน/ป่

 แ่ะค�าตอบแ่นค์ะกรรมการตรวจ่อบประจำาป่ 2563 ิงัน่ � 
 •  ประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบ จำานวน 300,000 บา่/ป่
 •  กรรมการตรวจ่อบ จำานวน 250,000 บา่/คน/ป่

 แ่ะค�าตอบแ่นค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่งประจำาป่ 2563 ิงัน่ � 
 •  ประ์านค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง จำานวน 50,000 บา่/ครั�งประ่ม้
 •  กรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง จำานวน 30,000 บา่/ครั�งประ่ม้
 
 แ่ะไม�ม่ค�าตอบแ่น้รอื่่่ ์่ประโ่่นอื์�นใินอกเ้นือจาก่่�ก่�าวมาแ่�วข�างต�น 

 The Board of Directors proposes the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve on 
the remuneration payment for the Directors for 2021 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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ตารางแ่ิงการเปร่่ บเ่่่บค�าตอบแ่นประ์านค์ะกรรมการ, กรรมการ, แ่ะค์ะกรรมการ่้ิ ่�อ่ ต�าง ๆ  ป่ 2563 แ่ะ ป่ 2564
The table illustrates the comparison of remuneration for Chairman of Board of Directors, Directors and all sub-committees 
between 2019 and 2020

่ื�อ
name

นา่่ม่า่ องั่นนั่ ์
Mr. Somchai Aungsanant

นาง่าว่า่น่่ มาตาน่
Ms. Salinee Matahni

นางเอื �อม่ร ภมรบต้ร
Mrs. Eumporn Pamornbutr

นา่โ่่่่ก่้ โคอ่เกะ
Mr. Toshiyuki Koike

ประ์านค์ะกรรมการ 
Chairman of Board of Directors

กรรมการ - ้้�่ �ว่กรรมการ้้�จัิ การ
Director - Assistant Managing Director

กรรมการ - ้้�่ �ว่กรรมการ้้�จัิ การอาวโ้่ 
Director & Senior Assistant Managing Director 

กรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง 
Risk Management Committee

กรรมการอ่่ระ 
Independent Director 
ค์ะกรรมการตรวจ่อบ 

Audit Committee   
กรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง 

Risk Management Committee

ป่ 2563 
year 2020

 (บา่/Baht)

ป่ 2564 
year 2021 
(บา่/Baht)

ตำาแ้น�ง 
position

650,000

400,000 400,000

400,000 

30,000/ครั�ง

400,000 

250,000

30,000/ครั�ง 

650,000

400,000

30,000/ครั�ง

400,000

250,000

30,000/ครั�ง

นา่่ะคะอะก่ ่าเคะอจ่้
Mr. Takaaki Takeuchi

นา่ศภ้่ั่  ้่�อว์่่่์
Mr. Subpachai Lovanit

นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต์
Ms. Vrinporn Eur-anant

นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์
Mr. Krit  Indhewat

กรรมการ - กรรมการ้้�จัิ การ
Director & Managing Director

กรรมการ - ้้�จัิ การโรงงาน
Director - Plant Manager

กรรมการอ่่ระ 
Independent Director 

ประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบ 
Chairman - Audit Committee

กรรมการอ่่ระ
Independent Director 

กรรมการตรวจ่อบ
Audit Committee

400,000

400,000 400,000

400,000 

300,000

400,000 

250,000

400,000

300,000

  400,000

250,000

400,000
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่ื�อ
name

ป่ 2562
Year 2019 
(บา่/Baht)

ป่ 2563 
Year 2020 
(บา่/Baht)

ตำาแ้น�ง 
position

นา่ว่บ้่ ่ ์เอื �ออนนัต์
Mr. Vibool Uer-anant

กรรมการ
Director

ประ์านค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่ง 
Chairman – Risk Management Committee

400,000 

50,000/ครั�ง 

400,000 

50,000/ครั�ง

นาง่าวคา่ม่้ ่าเคะอจ่้
Ms. Kasumi Takeuchi

กรรมการ
Director 400,000400,000

•  จำานวนเง่นรวมค�าตอบแ่น่ำา้รบัค์ะกรรมการประจำาป่ 2564 คือ 4,250,000 บา่/ป่
The total amount of director remuneration for year 2021 shall be Baht 4,250,000 per annum

•  จำานวนเง่นรวมค�าตอบแ่น่ำา้รบัค์ะกรรมการตรวจ่อบประจำาป่ 2564 คือ 800,000 บา่/ป่
The total amount of audit committee remuneration for year 2021 shall be Baht 800,000 per annum

•  จำานวนเง่นรวมค�าตอบแ่น่ำา้รบัค์ะกรรมการบร่้ ารความเ่่�่งประจำาป่ 2564 คือ 110,000 บา่/ป่
The total amount of risk management committee remuneration for year 2021 shall be Baht 110,000 per annum
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เอก่ารแนบ 7 
Attachment 7

ัายละเอยีด้อง้้�ำอััญัุี้องััิษัทและค่าิอัแทนปัะจำาปี 2564
Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2021

 เ่ื�อใ้�เป็นไปตาม่ระรา่บัญญัต่บร่ัั่ม้า่นจำากัิ ่.ศ. 2535 ซึ�งกำา้นิใ้�่ ่�ประ่้ม่ามัญประจำาป่้้�ื ือ้้�น แต�งตั�ง
้้�่ อบบญั่่แ่ะกำา้นิค�า่อบบญั่่ของ่ก้ป่ โิ่การเ่นอแนะจากค์ะกรรมการตรวจ่อบ ่่�ประ่ม้ค์ะกรรมการบร่ั ั่ ครั�ง่่� 359 
เมื�อวนั่่� 25 กม้ภา่นั์ ์2564 ไิ�่ ่จาร์าแ่�ว เ้น็่มควรใ้�เ่นอ่่�ประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น ่่จาร์าอนม้ตัใ่้�แต�งตั�ง้้�่ อบบญั่่
แ่ะกำา้นิค�า่อบบญั่่ประจำาป่ 2564 โิ่เ่นอใ้�แต�งตั�ง บร่ั ั่ เค่่เอม็จ่ ภม่้ไ่่ ่ อบบญั่่ จำากัิ  เป็น้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่อ่กครั�ง้นึ�ง

ค่าิอัแทนกาัำอััญัุี
 ป่ 2564 บร่ั ั่ เค่่เอม็จ่ ภม่้ไ่่ ่อบบญั่่ จำากัิ  ไิ�เ่นอค�า์รรมเน่่มการ่อบบญั่่เป็นเง่น่ั�ง่่ �น 1,190,000 บา่ ซึ�ง่ามารื
เปร่่ บเ่่่บค�า์รรมเน่่มการ่อบบญั่่ป่่่�้�านมา ิงัน่ �

ความำัมพนั์�กััััิษัท อล้คอน จำากัด (มหาุน)
 ่อบบญั่่่่�เ่นอแต�งตั�ง ไม�ม่ความ่มั่นั์ใ์น่กัั์ะอื�นใิกบับร่ั ั่ ้้�บร่้ าร ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้รอื้้�่ ่�เก่�่วข�องกบับค้ค่ิงั
ก่�าวแต�อ่�างใิ จงึม่ความอ่่ระในการตรวจ่อบแ่ะแ่ิงความเ้น็ต�องบการเง่นของบร่ั ั่
กาัเป็น้้�ำอััญัุีัายเดยีวกััปีก่อน
 ่ ำานกังาน้้�่ อบบญั่่่่�เ่นอแต�งตั�ง เป็น้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่ก�อนป่ 2521 รวมเป็นระ่ะเว่ามากกว�า 30 ป่ ในการ่อบบญั่่
ของบร่ั ั่

รา่่ื�อ้้�่ อบบญั่่

ป่

1. นางป่่์่ิา ตั�งเิ�น่ั่
2. นา่่เ้ม์ แจ�ง่าม่่

  ค�าตอบแ่นการ่อบบญั่่ป่ 2561

3. นา่บั์ ฑ่ต ตั�งภากร์์

  ค�าตอบแ่นการ่อบบญั่่ป่ 2560

  ค�าตอบแ่นการ่อบบญั่่ป่ 2562
  ค�าตอบแ่นการ่อบบญั่่ป่ 2563
  ค�าตอบแ่นการ่อบบญั่่ป่ 2564

จำานวนป่่่�่อบบญั่่ใ้�กบับร่ั ั่

เป่่�่นแป่งจากป่ก�อน (บา่)

1    และ/หรอื
3     และ/หรอื

40,000

3

20,000

20,000
-
-

เ่ข่่�ใบอนญ้าต

จำานวนเง่น (บา่)

11766
9362

1,170,000

8509

1,130,000

1,190,000
1,190,000
1,190,000
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 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. 359 held on the 25th February 2021, 
it was considered proposing to the AGM that KPMG Phoomchai Audit Limited should be selected to be the Company’s Auditor 
for fiscal year 2021 and fixing their Audit Fee as follows described.  For the audit team of year 2021 consists of

Audit Fee
 In 2021 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. Mr. Banthit Tangpakorn

1. Mrs. Piyatida Tangdenchai

  Audit Fee for 2018
  Audit Fee for 2017

  Audit Fee for 2019
  Audit Fee for 2020
  Audit Fee for 2021

No. of Year Auditing

Amount Increasing (Baht)

3     and/or
3

1     and/or

40,000
20,000

20,000
-
-

CPA NO.

Audit Fee

9362
8509

11766

1,170,000
1,130,000

1,190,000
1,190,000
1,190,000
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้้�่ ่�มาประ่ม้ิ�ว่ตนเอง โปรินำา้นงั่ือับบัน่ �มาแ่ิงต�อ่นกังาน่ง่ะเบ่่นในวนัประ่ม้ิ�ว่
Please bring this Proxy Form to the meeting, even for shareholders who attend the meeting in person.

        เข่่น่่�............................................................................. 
        Written at  

เ่ข่ะเบ่่น้้�ื ือ้้�น.................................................................  วนั่่�.............เิือน...................................่.ศ. ................ 
Shareholder’s Registration No.      Date       Month         Year 

(1)  ข�า่เจ�า............................................................................   ่ญั่าต.่.......................................................................... 
       I/We       Nationality
      อ่้�บ�านเ่ข่่�.............................................................................................................................................................................. 
      Address
(2)  เป็น้้�ื ือ้้�นของบร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)  
      Being a shareholder of ALUCON Public Company Limited
      โิ่ืือ้้�น่ามญัจำานวน่ั�ง่่ �นรวม......................................้้�น      แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�เ่�ากบั..........................เ่่่ง ิงัน่ �
      Holding the total amount of                                    shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
 ้้�น่ามญั.................................................................้้�น       ออกเ่่่ง่งคะแนนไิ�เ่�ากบั................................เ่่่ง
 Ordinary share                                                 shares and are entitled to vote equal to vote
(3)  ขอมอบันั่ะใ้� (้้�ื ือ้้�น่ามารืมอบันั่ะใ้�กรรมการอ่่ระของบร่ั ั่ก็ไิ�)
       Hereby appoint (the shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy)
      1. ่ื�อ...................................................................................................................................................อา่.้.........................ป่ 
 Name                                                                 age                  years, 
 อ่้�บ�านเ่ข่่�......................................ืนน..................................................ต ำาบ่/แขวง...................................................... 
 residing at   Road                                 Tambol/Kwaeng 
 อำาเภอ/เขต........................................จงั้วัิ ..............................................ร้ั่ ไปรั์่่.์..............................................้รอื
 Amphur/Khet   Province                              Postal Code                                 or
      2. ่ื�อ...................................................................................................................................................อา่.้.........................ป่ 
 Name                                                                 age                  years, 
 อ่้�บ�านเ่ข่่�......................................ืนน..................................................ต ำาบ่/แขวง...................................................... 
 residing at   Road                                 Tambol/Kwaeng 
 อำาเภอ/เขต........................................จงั้วัิ ..............................................ร้ั่ ไปรั์่่.์..............................................้รอื
 Amphur/Khet   Province                              Postal Code                                 or

หนังำือมอัฉันทะ ( แัั ้)
Proxy (Form B)

(ป่ิอากรแ่ตมป์   
20 บา่)

(Duty Stamp  
20 Baht)

้น�า่่� 1 ของจำานวน 7 ้น�า
57บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



้รอืมอบันั่ะใ้�กรรมการอ่่ระแ่ะกรรมการตรวจ่อบ ิงัน่ �
or to appoint  the following Independent Director and A Member of the Audit Committees as follows:
 นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต ์อา่ ้71 ป่
       Ms. Vrinporn Uer-anant aged 71 years old
 ทีอ่ย้่    เ่ข่่� 80 ้ม้�บ�าน่น่เก�า ืนนศรน่ครน่่ร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กร้งเ่่ 
 Address   No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok 
 หมายเหิุ :  วาระ่่� 1 ืงึ วาระ่่� 8 กรรมการไม�ม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั่ก้วาระ่่�เ่นอในการประ่ม้ครั�งน่ �  

No special interest on the agenda 1 – 8 proposed to this AGM 
           ม่ / Yes  ไม�ม่ / No

 คนใิคน้นึ�งเ่่่งคนเิ่่วเป็น้้�แ่นของข�า่เจ�าเ่ื�อเข�าร�วมประ่ม้แ่ะออกเ่่่ ง่งคะแนนในการประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�
ืือ้้�น ครั�ง่่� 61 ในวนัองัคาร่่� 20 เมัา่น 2564 เว่า 10.00 น. ์ ้�องประ่ม้ MR 211 ่ั�น 2 ศน้่ก์ารประ่ม้นานา่าต่ไบเ่ค เ่ข่่� 88 
ืนนบางนา-ตราิ กม.1 เขตบางนา กร้งเ่่ม้านคร ้รอื่่�จะ่งึเ่ื�อนไปในวนั เว่า แ่ะ่ืาน่่�อื�นิ�ว่

 (4)  ข�า่เจ�าขอมอบันั่ะใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนแ่นข�า่เจ�าในการประ่ม้ครั�งน่ � ิงัน่ �
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.61 on Tuesday 20th April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR211 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.

วาัะที ่1  พจิาัีาััััองัายงานกาัปัะุุมใหญ่ำามัญปัะจำาปี้้�ถอืหุ�น้องััิษัท คั้ังที ่60 เมือ่วันที ่4 ำิงหาคม 2563
   To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 60 held on 4th August 2020

 นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์อา่ ้80 ป่     
       Mr. Krit Indhewat aged 80 years old
 ทีอ่ย้่    เ่ข่่� 64/64 ้�อง 25D คา่่่ ต�า แมน่ั�น ซอ่่ข้ม้ว่่ 11 ืนน่ข้ม้ว่่ แขวงค่องเต่ เขตวฒันา 
   กร้งเ่่ม้านคร 10110 
 Address  No. 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhuvmit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana, Bangkok 
   10110  
 หมายเหิุ :  วาระ่่� 1 ืงึ วาระ่่� 4 แ่ะวาระ่่� 6 ืงึวาระ่่� 8 กรรมการไม�ม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั แต�ในวาระ่่� 5 – การแต�งตั�ง

กรรมการออกตามวาระ กรรมการม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั
   There is no special interest on the agenda 1 – 4 and 6 - 8 proposed to this AGM but there is special

interest on the agenda 5 regarding the appointment of the retired director.
          ม่ / Yes  ไม�ม่ / No

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

้น�า่่� 2 ของจำานวน 7 ้น�า
58 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



้น�า่่� 3 ของจำานวน 7 ้น�า

วาัะที ่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 2020

พิจาัีาอนุมัิิและััััองงักาัเงิน้องััิษัท ได�แก่ งัแำดงฐานะทางกาัเงิน และงักำาไั้าดทุนเั็ดเำั็จ 
ี วันที ่31 ์ันวาคม 2563

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

วาัะที ่4   พจิาัีาอนุมัิกิาัจดัำัักำาไัจาก้ลกาัดำาเนินงานปัะจำาปี 2563 และ กาัจ่ายเงนิปัน้ล
    To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year 2020 and dividend payment

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

To consider and approve appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely Mr. Subpachai 
Lovanit, Mr. Vibool Uer-anant, Mr. Krit Indhewat and Mrs. Kasumi Takeuchi 

พิจาัีาอนุมัิิกาัแิ่งิั้งกััมกาัแทนกััมกาัที่คัักำาหนดออกจากิำาแหน่งิามวาัะ มีัายนามดังนี ้
นายศุภุัย หล่อวีิุย� นายวิั ล้ย� เอือ้อนันิ� นายกฤษี� อนิเทวัฒน� และนางำาวคาำุม ิทาเคะอุจ ิ

วาัะที ่5  

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

การแต�งตั�งกรรมการ่ั�ง่้ิ

การแต�งตั�งกรรมการรา่บค้ค่
To elect each director individually
ก) นา่ศภ้่ั่  ้่�อว์่่่ ์  A) Mr. Subpachai Lovanit

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

ข) นา่ว่บ้่ ่ ์เอื �ออนนัต ์  B) Mr. Vibool Uer-anant
เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain
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ค) นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์  C) Mr. Krit Indhewat 

ง) นาง่าวคา่ม่้ ่าเคะอจ่้  D) Ms. Kasumi Takeuchi 

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

วาัะที ่7   พจิาัีาอนุมัิค่ิาิอัแทนกััมกาั และกััมกาัุุดย่อยิา่ง ๆ ำำาหัััปี 2564 
              To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in 2021

วาัะที ่6   พจิาัีาอนุมัิแิิง่ิัง้กััมกาัใหม่ - นายมาคซมิลิาน พัิำโิฟเุค
To consider and approve the appointment of one additional director Mr. Maksimiljan Pristovsek

วาัะที ่8  พจิาัีาอนุมัิแิิง่ิัง้้้�ำอััญัุ ีและกำาหนดค่าิอัแทนปัะจำาปี 2564
   To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 2021 and to fix their remuneration

วาัะที ่9  พจิาัีาเั่ืองอืน่ๆ (ถ�าม)ี   
To consider and approve the amendment of Memorandum of Association regarding the Objectives of the Company

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

้น�า่่� 4 ของจำานวน 7 ้น�า
60 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



ก่จการใิ่่�้้�รบัมอบันั่ะไิ�กระ่ำาไปในการประ่ม้นั�น ใ้�ื ือเ่มือนว�าข�า่เจ�าไิ�กระ่ำาเอง่ก้ประการ
Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.                                                                                                               

การ่งคะแนนเ่่่ งของ้้�รบัมอบันั่ะในวาระใิ่่�ไม�เป็นไปตาม่่�ระบไ้ว�ใน้นงั่ือมอบันั่ะน่� ใ้�ื ือว�าการ่งคะแนนเ่่่ ง
นั�นไม�ื ก้ต�องแ่ะไม�ใ่�เป็นการ่งคะแนนเ่่่งของข�า่เจ�าในฐานะ้้�ื ือ้้�น
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.

ในกร์่่่�ข�า่เจ�าไม�ไิ�ระบค้วามประ่งคใ์นการออกเ่่่ ง่งคะแนนในวาระใิไว� ้ รอืระบไ้ว�ไม�่ ัิ เจน ้ รอืในกร์่่่�่่�ประ่ม้
ม่การ่่จาร์า้รอืมตใ่นเรื�องใิ นอกเ้นือจากเรื�อง่่�ระบไ้ว�ข�างต�น รวมืงึกร์่่่�ม่การแก�ไขเป่่�่ นแป่ง ้ รอืเ่่�มเตม่ข�อเ่จ็
จรง่ประการใิ ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
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)

• กร้์าแนบ่ำาเนาบัตรประ่า่น   
   ่ร�อมเซ็นต์รับรอง่ำาเนาื้กต�อง
• Please enclose a certified
   copy 

่งนาม/Signed..............................................................้้�มอบััน่ะ/Grantor                       
         (.............................................................)
 

่งนาม/Signed.............................................................้้�รับมอบััน่ะ/Proxy
                      (............................................................. )

่งนาม/Signed.............................................................้้�รับมอบััน่ะ/Proxy
                      (............................................................. )

้มา่เ้ต้
้้�ื ือ้้�น่่�มอบันั่ะจะต�องมอบันั่ะใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะเ่่่งรา่เิ่่วเป็น้้�เข�าประ่ม้แ่ะออกเ่่่ง่งคะแนนไม�่ ามารื
แบ�งแ่กจำานวน้้�นใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะ้่า่คนเ่ื�อแ่กการ่งคะแนนเ่่่งใิๆ
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
วาระเ่ือกตั�งกรรมการ่ามารืเ่ือกตั�งกรรมการ่ั�ง่้ิ ้รอืเ่ือกตั�งกรรมการเป็นรา่บค้ค่
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.
ในกร์่่่�ม่วาระ่่�จะ่่จาร์าในการประ่ม้มากกว�า่่�ระบไ้ว�ข�างต�น ้ ้ �มอบันั่ะ่ามารืระบเ้่่�มเตม่ไิ�ในใบประจำาต�อแบบ
้นงั่ือมอบันั่ะแบบ 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.

้น�า่่� 5 ของจำานวน 7 ้น�า
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้น�า่่� 6 ของจำานวน 7 ้น�า

ใัปัะจำาิอ่แััหนังำือมอัฉันทะ  (แัั ้)
Annex to the Proxy (Form B)

การมอบันั่ะในฐานะเป็น้้�ื ือ้้�นของบร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)
The appointment of Proxy by a shareholder of ALUCON Public Company Limited 

 ในการประ่ม้ใ้ญ�่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น ครั�ง่่� 61 ในวนั่่� 20 เมัา่น 2564 เว่า 10.00 น. ์ ้�องประ่ม้ MR211 ่ั�น 2 
ศน้่ก์ารประ่ม้นานา่าต่ ไบเ่ค ้รอื่่�จะ่งึเ่ื�อนไปในวนัเว่าแ่ะ่ืาน่่�อื�นิ�ว่

 For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 61 to be held on 20th April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting 
Room MR211, 2nd Floor, Business International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok or any adjournment at any date, 
time and place thereof

วาระ่่�................................เรื�อง.......................................................................................................................................................  
Agenda   Subject:

วาระ่่�................................เรื�อง.......................................................................................................................................................
Agenda   Subject:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain
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วาระ่่�................................เรื�อง....................................................................................................................................................... 
Agenda   Subject:

วาระ่่�................................เรื�อง.......................................................................................................................................................  
Agenda   Subject:

วาระ่่�................................เรื�อง เ่ือกตั�งกรรมการ (ต�อ) 
Agenda   Subject: Election of Directors (Continued)
 ่ื�อกรรมการ........................................................................................................................................................................
 Name of Director

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

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะม่่่่ ์่่่จาร์าแ่ะ่งมต่แ่นข�า่เจ�าไิ�่ ก้ประการตาม่่�เ้น็่มควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะออกเ่่่ง่งคะแนนตามความประ่งคข์องข�า่เจ�า ิงัน่ �
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

เ้น็ิ�ว่   ไม�เ้น็ิ�ว่     งิออกเ่่่ง 
Approve   Disapprove   Abstain

้น�า่่� 7 ของจำานวน 7 ้น�า
63บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น)



เอก่ารแนบ 9

คำาุีแ้จงวิ์ ีกาัมอัฉันทะ กาัลงทะเัยีนและกาัแำดงเอกำาัก่อนเ �้าปัะุุม
กาัปัะุุมใหญ่ำามัญปัะจำาปี คั้ังที ่61

ััิษัท อล้คอน จำากัด (มหาุน)
วันที ่20 เมษายน 2564

บร่ั ั่ จัิ ่�ง้นงั่อืมอบันั่ะแบบ ข. เ่ื�อใ้�้ ้ �ื ือ้้�น่่�ไม�่ ามารืเข�าร�วมประ่ม้ไิ�ิ �ว่ตนเอง่ามารื่่จาร์าไิ�ว�า จะมอบันั่ะ
ใ้�บค้ค่อื�น้รอืจะมอบันั่ะใ้�กบักรรมการอ่่ ระของบร่ั ั่ ่ ่�บร่ั ั่กำา้นิรา่่ื�อใ้�เป็น้้�รบัมอบันั่ะเ่ื�อเข�าประ่ม้แ่ะออก
เ่่่ง่งคะแนนใน่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นแ่น
นอกจากน่� บร่ั ั่่งัไิ�่ ำาการเ้่แ่ร�้ นงั่ือมอบันั่ะแบบ ข. บนเว๊ปไซ่ข์องบร่ั ั่ซึ�ง้้�ื ือ้้�นของบร่ั ั่่ามารืิาวนโ์้่ิ
ไิ�่ ่� www.alucon.th.com

บร่ั ั่จะเร่�ม่ำาการตรวจความ่มบร้์ข์อง้นงั่อืมอบันั่ะแ่ะเป่ิรบั่ง่ะเบ่่นตั�งแต�เว่า 8.00 น.เป็นต�นไป ์  ้ �อง MR211 
่ั�น 2 ศน้่ก์ารประ่ม้นานา่าต่ไบเ่ค เ่ข่่� 88 ืนนบางนา-ตราิ กม.1 เขตบางนา กร้งเ่่ม้านคร ตามแ้น่่�่่�แนบมาน่�
บร่ั ั่จะใ่�ระบบ Barcode ในการ่ง่ะเบ่่นเข�าประ่ม้ ิ งันั�นจงึขอใ้�้ ้ �เข�าประ่ม้โปรินำาเอก่าร่่�บร่ั ั่่�งใ้�แก�้ ้ �ื ือ้้�น่ร�อม
กบั้นงั่ือบอกก่�าวเร่่ กประ่ม้ซึ�งไิ�่ ่ม่ ์Barcode ไว�มาใ่�ในการ่ง่ะเบ่่นิ�ว่

ก. กาัมอัฉันทะ

้. กาัลงทะเัยีนและกาัแำดงเอกำาัก่อนเ �้าปัะุุม
ในการมอบันั่ะใ้�กรรมการอ่่ระของบร่ั ั่ โปริระบ้่ ื�อแ่ะรา่่ะเอ่่ิของกรรมการอ่่ระนั�น่งในใบมอบันั่ะ

1.  การมอบันั่ะใ้�บค้ค่อื�นเป็น้้�รบัมอบั�น่ะ

้้�เข�าประ่ม้จะต�องแ่ิงเอก่าริงัต�อไปน่�ในการ่ง่ะเบ่่นก�อนเข�าประ่ม้ิ�ว่
1.  กร์่เป็นบค้ค่์รรมิา

2.  การมอบันั่ะใ้�กรรมการอ่่ระของบร่ั ั่เป็น้้�รบัมอบันั่ะ
้้�มอบันั่ะ โปริระบ้่ ื�อแ่ะรา่่ะเอ่่ิของกรรมการอ่่ระบร่ั ั่่่�เป็น้้�รบัมอบันั่ะตามรา่่ะเอ่่ิิงัน่ � 

• 

• 
•

1. 

2.

้้�มอบันั่ะจะต�องมอบันั่ะใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะเ่่่งรา่เิ่่วเป็น้้�เข�าประ่ม้แ่ะออกเ่่่ ง่งคะแนนไม�่ ามารืแบ�งแ่ก
จำานวน้้�นใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะ้่า่คนเ่ื�อแ่กการ่งคะแนนเ่่่งไิ�
้้�มอบันั่ะโปริกรอกรา่่ะเอ่่ ิใน้นงั่อืมอบันั่ะ แ่ะ่ง่า่มือ่ื�อ้้�มอบันั่ะแ่ะ้้�รบัมอบันั่ะใ้�ื ก้ต�องครบื�วน
้้�รบัมอบันั่ะต�องนำา้นงั่อืมอบันั่ะไป่ื�นต�อเจ�า้น�า่่�ของบร่ั ั่ ์  ่ ืาน่่�ประ่ม้ก�อน้้�รบัมอบันั่ะจะเข�าประ่ม้

นาง่าววรน่่ร์่ ร เอื �ออนนัต ์อา่ ้71 ป่
่่�อ่้� เ่ข่่� 80 ้ม้�บ�าน่น่เก�า ืนนศรน่ครน่่ร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กร้งเ่่ม้านคร  ้รอื
นา่กฤั์ ์อ่นเ่วฒัน ์อา่ ้80 ป่
่่�อ่้� เ่ข่่� 64/64 คา่่่ ต�า แมน่ั�น ้�อง 25D ซอ่่ข้ม้ว่่ 11 ืนน่ข้ม้ว่่ แขวงค่องเต่ เขตวฒันา กร้งเ่่ม้านคร 
10110 

กร์่้้�ื ือ้้�นเข�าประ่้มิ�ว่ตนเอง ใ้�แ่ิงเอก่าร่่�่�วนรา่การออกใ้�ซึ�งปรากฎร้ป �ืา่ของ้้�ื ือ้้�นแ่ะ่งัไม�้มิอา่ ้
เ่�น บตัรประจำาตวัประ่า่น ใบขบัข่� ้รอื้นงั่ือเิน่่าง 

64 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น



กร์่้้�ื ือ้้�นมอบันั่ะใ้�้ ้ �รบัมอบันั่ะเข�าประ่ม้

2.  ้้�ื ือ้้�น่่�เป็นน่ต่บค้ค่
กร์่้้�แ่นของ้้�ื ือ้้�นเข�าประ่ม้ิ�ว่ตนเอง 

4.  บร่ั ั่จะไม�รบั่ง่ะเบ่่น้รอืไม�อนญ้าตใ้�้ ้ �ื ือ้้�น้รอื้้�รบัมอบันั่ะเข�าร�วมประ่ม้้้�ื ือ้้�น้าก

3. ้้�ื ือ้้�นซึ�งม่ไิ�ม่่ญั่าตไ่่่้รอืเป็นน่ต่บค้ค่่่�จัิ ตั�งขึ �นตามกฎ้มา่ต�างประเ่ศใ้�นำาความในข�อ 1 แ่ะข�อ 2 มาใ่�บงัคบั
โิ่อนโ้่มกบั้้�ื ือ้้�น้รอื้้�เข�าประ่ม้ซึ�งม่ไิ�ม่่ญั่าต่ไ่่ ้รอืซึ�งเป็นน่ต่บค้ค่่่�จัิ ตั�งขึ �นตามกฎ้มา่ต�างประเ่ศแ่�วแต�
กร์่ ่ั�งน่ �ภา่ใต�บงัคบัิงัน่ � 

(ก)

(ก)

(ก)

(ข)

(ข)

(ข)

(ค)

(ข)

(ค)

(ก)

(ง)

4.1

4.3
4.2

4.4
4.5

้นงั่ือมอบััน่ะตามแบบ่่�แนบมา่ร�อม้นงั่ือบอกก่�าวเร่่กประ่้มซึ�งไิ�กรอกข�อความื้กต�อง ครบื�วนแ่ะ
่ง่า่มือ่ื�อ้้�มอบันั่ะแ่ะ้้�รบัมอบันั่ะ ่ร�อมป่ิอากรแ่ตมป์ 20 บา่ 

้นงั่ือมอบััน่ะตามแบบ่่�แนบมา ่ร�อม้นงั่ือบอกก่�าวเร่่กประ่้ม ซึ�งไิ�กรอกข�อความืก้ต�องครบื�วนแ่ะ
่ง่า่มือ่ื�อ้้�มอบันั่ะแ่ะ้้�รบัมอบันั่ะ ่ร�อมป่ิอากรแ่ตมป์ 20 บา่ 

้นงั่ือรบัรองการเป็นน่ต่บค้ค่นั�น อาจจะเป็นเอก่าร่่�ออกโิ่่�วนรา่การของประเ่ศ่่�น่ต่บค้ค่นั�นตั�งอ่้� ้รอืโิ่
เจ�า้น�า่่�ของน่ต่บค้ค่นั�นก็ไิ� ่ั�งน่ �จะต�องม่รา่่ะเอ่่ิเก่�่วกบั่ื�อน่ต่บค้ค่ ้้�ม่อ ำานาจ่ง่า่มือ่ื�อ้ก้่นัน่ต่บค้ค่
แ่ะเงื�อนไข้รอืข�อจำากัิ อ ำานาจในการ่ง่า่มือ่ื�อ่่�ตั�ง่ ำานกังานใ้ญ�

่ ำาเนาภา่ �ืา่เอก่าร่่�่�วนรา่การออกใ้�ของ้้�ื ือ้้�น โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิตามข�อ 1.1 ข�างต�น แ่ะ้้�มอบันั่ะไิ�่ ง
่า่มือ่ื�อรบัรอง่ำาเนาืก้ต�อง

่ำาเนาภา่ �ืา่้นงั่ือรบัรองการจิ่ะเบ่่นของน่ต่บ้คค่้้�ื ือ้้�นซึ�งรบัรอง่ำาเนาืก้ต�องโิ่้้�แ่นน่ต่บ้คค่แ่ะ
ม่ข�อความแ่ิงว�า้้�แ่นน่ต่บค้ค่ซึ�ง่งนามใน้นงั่ือมอบันั่ะม่อำานาจกระ่ำาการแ่นน่ต่ตบค้ค่ซึ�งเป็น้้�ื ือ้้�น

เอก่าร่่�ม่ไิ�ม่ต�นับบัเป็นภาัาองักฤั จะต�องจัิ ่ำาคำาแป่ภาัาองักฤัแนบมา่ร�อมแ่ะใ้�้ ้ �แ่นน่ต่บค้ค่นั�น 
รบัรองความืก้ต�องของคำาแป่

่ำาเนาภา่ �ืา่เอก่าร่่�่�วนรา่การออกใ้�ของ้้�แ่นน่ต่บค้ค่ซึ�ง่งนามใน้นงั่ือมอบันั่ะไิ�่ ง่า่มือ่ื�อรบัรอง
่ำาเนาืก้ต�อง

่ำาเนาภา่ �ืา่้นงั่ือรบัรองการจิ่ะเบ่่นน่ต่บ้คค่ของ้้�ื ือ้้�น ซึ�งรบัรอง่ำาเนาืก้ต�องโิ่้้�แ่นน่ต่บ้คค่แ่ะ
ม่ข�อความแ่ิงใ้�เ้น็ว�า้้�แ่นซึ�งเป็น้้�เข�าประ่ม้ม่อำานาจกระ่ำาการแ่นน่ต่บค้ค่ซึ�งเป็น้้�ื ือ้้�น

เอก่าร่่�่�วนรา่การออกใ้�ของ้้�รบัมอบันั่ะ โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิตามข�อ 1.1 ข�างต�น

เอก่าร่่�่�วนรา่การออกใ้�ของ้้�แ่น โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิตาม 1.1 ข�างต�น 

เอก่าร่่�่�วนรา่การออกใ้�ของ้้�รบัมอบันั่ะ โิ่ม่รา่่ะเอ่่ิตามข�อ 1.1 ข�างต�น

่ำาเนา้นงั่ือรบัรองบร่ั ั่ ้รอื้นงั่ือจิ่ะเบ่่นบร่ั ั่ของ้้�ื ือ้้�นน่ต่บค้ค่่่�ออกโิ่กระ่รวง่า์่่่์้ รอื้น�ว่
งานใิในประเ่ศ่่�้้�ื ือ้้�นน่ต่บค้ค่ม่ภม่้่ำาเนาอ่้� ม่อา่เ้ก่นกว�า 1 ป่

ม่การข่ิฆ�า ข่ิตก ้ รอืเ่่�มเต่มข�อความใิ อนัเป็น่าระ่ำาคญัของ้นงั่ือมอบันั่ะโิ่้้�มอบันั่ะม่ไิ�่ งนามกำากบั
การแก�ไขิงัก่�าว

้นงั่ือมอบันั่ะไม�ไิ�่ งนามโิ่้้�มอบันั่ะ

เอก่ารของ้้�มอบันั่ะ้รอื้้�รบัมอบันั่ะ่่�จ ำาเป็นต�อการ่ง่ะเบ่่นไม�่ มบร้์์
้นงั่ือมอบันั่ะของ้้�ิ แ้่ (custodian) ้มิอา่ ้

กร์่้้�ืือ้้�นมอบััน่ะใ้�้้�รับมอบััน่ะเข�าประ่้ม
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ตำาแ้น�งในบร่ั ั่ : กรรมการอ่่ระ แ่ะประ์านค์ะกรรมการตรวจ่อบ
่่�อ่้� : 80 ้ม้�บ�าน่น่เก�า ืนนศรน่ครน่่ร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กร้งเ่่ม้านคร 
การศกึัา :  ปรญ่ญาโ่ บร่้ าร์ร้ก่จ Utah State University, USA

ปรญ่ญาตร ่่า์่่่ศา่ตรแ์่ะการบญั่่ จฬ้า่งกร์ม์้าว่่่า่ั่
จ ำานวนครั�ง่่�เข�าประ่ม้กรรมการบร่ั ั่ในป่ 2563 : 6 ครั�ง จาก 6 ครั�ง
การืือ้่กั่รั่ ่ข์องบร่ั ั่ : จำานวน้้�น่ามญั 154,300 ้้�น
วาระ่่� 1 ืงึวาระ่่� 9 กรรมการไม�ม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั่ก้วาระ่่�เ่นอต�อ่่�ประ่ม้ครั�งน่ �

ต ำาแ้น�งในบร่ั ั่ : กรรมการอ่่ระ แ่ะกรรมการตรวจ่อบ 
่่�อ่้� : 64/64 ้�อง 25D คา่่่ ต�า แมน่ั�น ซอ่่ข้ม้ว่่ 11 ืนน่ข้ม้ว่่ แขวงค่องเต่ เขตวฒันา กร้งเ่่ม้านคร 10110
การศกึัา : ปรญ่ญาตรจ่าก London University ประเ่ศองักฤั
จำานวนครั�ง่่�เข�าประ่ม้กรรมการบร่ั ั่ในป่ 2563 : 6 ครั�ง จาก 6 ครั�ง
การืือ้่กั่รั่ ่ข์องบร่ั ั่ : จำานวน้้�น่ามญั 155,250 ้้�น 
วาระ่่� 1 ืงึวาระ่่� 4 แ่ะวาระ่่� 6 ืงึวาระ่่� 8 กรรมการไม�ม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั แต�วาระ่่� 5 เรื�องการแต�งตั�งกรรมการออก
ตามวาระ กรรมการม่่�วนไิ�เ่่่่่เศั ในการประ่ม้ครั�งน่ �

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 agenda 1 to 4 and agenda 6 – 8 but on agenda 5 he has special interests on this 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 : 6/6 times 
Company’s securities holding : 154,300 shares
No special interest on every agenda proposed to this Meeting. 

1. นางวัินทั�พั เอือ้อนันิ� อายุ 71 ปี

2. นายกฤษี� อนิเทวัฒน� อายุ 80 ปี

Mr. Krit Indhewat Age 80 years old 

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 71 years old

เอก่ารแนบ 10
Attachment 10

�้อม้ล้องกััมกาั – ้้�ัััมอัฉันทะจาก้้�ถอืหุ�น
Director Information - Proxy

กาัปัะุุมำามัญปัะจำาปี้้�ถอืหุ�นคั้ังที ่61
Annual General Meeting of Shareholders No. 61

วันที ่20 เมษายน 2564
20th April 2021
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เอก่ารแนบ 11

คำานิยามกััมกาัอำิัะ
 บร่ั ั่ไิ�กำา้นิค้์ ่มบตั่ของ “กรรมการอ่่ระ” ทีเ่ �้มงวดกว่าหลักเกีฑ�่ ่�ก ำา้นิโิ่ค์ะกรรมการกำากบัต่าิ่น้ิงัน่ � 

ืือ้้�นไม�เก่นร�อ่่ะ้นึ�งของจำานวน้้�น่่�ม่่่่์่ออกเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ขออนญ้าต บร่ัั่ใ้ญ� บร่ัั่่�อ่ บร่ัั่ร�วม ้้�ื ือ้้�น
รา่ใ้ญ� ้รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของบร่ั ั่ ่ั�งน่ �ใ้�นบัรวมการืือ้้�นของ้้�่ ่�เก่�่วข�องของกรรมการอ่่ระรา่นั�น ๆ ิ�ว่

ไม�เป็น้รอืเค่เป็นกรรมการ่่�ม่่�วนร�วมบร่้ ารงาน ่ก้จ�าง ่นกังาน ่่�ปรกึัา่่�ไิ�เง่นเิือนประจำา ้รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของ
บร่ั ั่ บร่ั ั่ใ้ญ� บร่ั ั่่�อ่ บร่ั ั่ร�วม บร่ั ั่่�อ่่ำาิบัเิ่่วกนั ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้รอืของ้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของบร่ั ั่ เว�นแต�
จะไิ�่ �นจากการม่่กัั์ะิงัก่�าวมาแ่�วไม�น�อ่กว�า่อง (2) ป่ ่ ั�งน่ �่ กัั์ะต�อง้�ามิงัก่�าวไม�รวมืงึกร์่่่�กรรมการอ่่ ระเค่
เป็นข�ารา่การ ้รอื่่�ปรกึัาของ่�วนรา่การซึ�งเป็น้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของบร่ั ั่

ไม�เป็นบค้ค่่่�ม่ความ่มั่นั์์่ าง่า่โ่้่ต ้รอืโิ่การจิ่ะเบ่่นตามกฎ้มา่ ใน่กัั์ะ่่�เป็นบ่ิามาริา ค้�่ มร่ ่่�น�อง 
แ่ะบต้ร รวม่ั�งค้�่ มร่ของบต้ร ของ้้�บร่้ าร ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้้�ม่อ ำานาจควบคม้ ้รอืบค้ค่่่�จะไิ�รบัการเ่นอใ้�เป็น้้�บร่้ าร
้รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของ้้�ขออนญ้าต ้รอืบร่ั ั่่�อ่

ไม�ม่้รอืเค่ม่ความ่มั่นั์์่ าง์ร้ก่จกบั้้�ขออนญ้าต บร่ั ั่ใ้ญ� บร่ั ั่่�อ่ บร่ั ั่ร�วม ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้
ของบร่ั ั่ ใน่กัั์ะ่่�อาจเป็นการขัิ ขวางการใ่�ว่จาร์ญา์อ่�างอ่่ระของตน รวม่ั�งไม�เป็น้รอืเค่เป็น้้�ื ือ้้�น่่�ม่นั่  ้รอื
้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของ้้�่ ่�ม่ความ่มั่นั์์่ าง์ร้ก่จกบับร่ั ั่ บร่ั ั่ใ้ญ� บร่ั ั่่�อ่ บร่ั ั่ร�วม ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้รอื้้�ม่อ ำานาจ
ควบคม้ของบร่ั ั่ เว�นแต�จะไิ�่ �นจากการม่่กัั์ะิงัก่�าวมาแ่�วไม�น�อ่กว�า่อง (2) ป่ 

ไม�เป็น้รอืเค่เป็น้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่ บร่ั ั่ใ้ญ� บร่ั ั่่�อ่ บร่ั ั่ร�วม ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของบร่ั ั่ 
แ่ะไม�เป็น้้�ื ือ้้�น่่�ม่นั่  ้้�ม่อ ำานาจควบคม้ ้รอื้้�น่�วนของ่ำานกังาน่อบบญั่่ ซึ�งม่้้�่ อบบญั่่ของบร่ั ั่ บร่ั ั่ใ้ญ� บร่ั ั่
่�อ่ บร่ั ั่ร�วม ้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของบร่ั ั่่งักัิ อ่้� เว�นแต�จะไิ�่ �นจากการม่่กัั์ะิงัก่�าวมาแ่�วไม�
น�อ่กว�า่อง (2) ป่

ไม�เป็น้รอืเค่เป็น้้�ใ้�บรก่าร่างว่่า่่่ใิ ๆ ซึ�งรวมืงึการใ้�บรก่ารเป็น่่�ปรกึัากฎ้มา่้รอื่่�ปรกึัา่างการเง่น ซึ�งไิ�รบัค�า
บรก่ารเก่นกว�า่อง่�านบา่ต�อป่ จากบร่ั ั่ บร่ั ั่ใ้ญ� บร่ั ั่่�อ่ บร่ั ั่ร�วม ้ ้ �ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้ รอื้้�ม่อ ำานาจควบคม้ของบร่ั ั่ 
แ่ะไม�เป็น้้�ื ือ้้�น่่�ม่นั่  ้้�ม่อ ำานาจควบคม้ ้รอื้้�น่�วนของ้้�ใ้�บรก่าร่างว่่า่่่นั�นิ�ว่ เว�นแต�จะไิ�่ �นจากการม่่กัั์ะิงั
ก่�าวมาแ่�วไม�น�อ่กว�า่อง (2) ป่

ไม�เป็นกรรมการ่่�ไิ�รบัการแต�งตั�งขึ �นเ่ื�อเป็นตวัแ่นของกรรมการของบร่ั ั่ ้ ้ �ื ือ้้�นรา่ใ้ญ� ้ รอื้้�ื ือ้้�นซึ�งเป็น้้�่ ่�เก่�่วข�องกบั
้้�ื ือ้้�นรา่ใ้ญ�

ไม�ม่่กัั์ะอื�นใิ่่�่ ำาใ้�ไม�่ ามารืใ้�ความเ้น็อ่�างเป็นอ่่ระเก่�่วกบัการิำาเน่นงานของบร่ั ั่

ไม�ประกอบก่จการ่่�ม่่ภา่อ่�างเิ่่วกนัแ่ะเป็นการแข�งขนั่่�ม่นั่ กบัก่จการของบร่ั ั่้รือบร่ั ั่่�อ่ ้รือไม�เป็น้้�น่�วน่่�ม่
นั่ ใน้�าง้้�น่�วน ้รอืเป็นกรรมการ่่�ม่่�วนร�วมบร่้ ารงาน ่ก้จ�าง ่นกังาน ่่�ปรกึัา่่�รบัเง่นเิือนประจำา ้รอืืือ้้�นเก่นร�อ่่ะ
้นึ�งของจำานวน้้�น่่�ม่่่่ ์่ออกเ่่่ ง่ั�ง้มิของบร่ั ั่อื�น ซึ�งประกอบก่จการ่่�ม่่ภา่อ่�างเิ่่วกนัแ่ะเป็นการแข�งขนั่่�ม่นั่ กบั
ก่จการของบร่ั ั่้รอืบร่ั ั่่�อ่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.
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เอก่ารแนบ 12

�้อังัคัั (ฉััั ย่อ)
้อง

ััิษัท อล้คอน จำากัด (มหาุน)

หมวดที ่4 
คีะกััมกาั

หมวดที ่5
กาัปัะุุม้้�ถอืหุ�น

ใ้�บร่ั ั่ม่ค์ะกรรมการของบร่ั ั่ ไม�น�อ่กว�า้�าคนแต�ไม�เก่น่่บ้�าคนแ่ะกรรมการไม�น�อ่กว�ากึ�ง้นึ�งของจำานวนกรรมการ
่ั�ง้มิต�องม่ื่�นอ่้�ในประเ่ศไ่่
ใ้�่ ่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นเ่ือกตั�งกรรมการตาม้่กัเก์ฑแ์่ะว่์่การิงัต�อไปน่�

ค์ะกรรมการต�องจัิ ใ้�ม่การประ่ม้้้�ื อื้้�นเป็นการประ่ม้่ามญัประจำาป่ ภา่ใน่่�เิือนนบัแต�วนั่่ �น่้ิ ของรอบป่บญั่่ของบร่ั ั่

การประ่ม้้้�ื ือ้้�นคราวอื�นนอกจาก่่�ก่�าวแ่�ว ใ้�เร่่ กว�าการประ่ม้ว่่ามญั ค์ะกรรมการจะเร่่ กประ่ม้้้�ื ือ้้�นเป็นการประ่ม้
ว่่ ามญัเมื�อใิก็ไิ�่ ้ิ แต�จะเ้น็่มควร้รอื้้�ื ือ้้�นรวมกนันบัจำานวน้้�นไิ�ไม�น�อ่กว�า้นึ�งใน้�าของจำานวน้้�น่ั�ง้มิ ้ รอื้้�ื ือ้้�น
ไม�น�อ่กว�า่่�่บ่้�าคนซึ�งม่้้�นนบัรวมกนัไิ�ไม�น�อ่กว�า้นึ�งใน่บ่ของจำานวน้้�น่ั�ง้มิจะเข�า่ื�อกนั่ำา้นงั่อืขอใ้�ค์ะกรรมการ
เร่่ กประ่ม้้้�ื ือ้้�นเป็นการประ่ม้ว่่ามญัเมื�อใิก็ไิ�แต�ต�องระบเ้้ต้้ ่ในการ่่�ขอใ้�เร่่ กประ่ม้ไว�ใ้�่ ัิ เจนใน้นงั่อืิงัก่�าว
ิ�ว่ ค์ะกรรมการต�องจัิ ใ้�ม่การประ่ม้้้�ื ือ้้�นภา่ใน 1 เิือน นบัแต�วนัไิ�รบั้นงั่ือจาก้้�ื ือ้้�น

ในการเร่่ กประ่ม้้้�ื ือ้้�น ใ้�ค์ะกรรมการจัิ ่ำาเป็น้นงั่ือนัิ ประ่ม้ ระบ้่ ืาน่่� วนั เว่า ระเบ่่บวาระการประ่ม้ แ่ะเรื�อง
่่�จะเ่นอต�อ่่�ประ่ม้ ่ร�อมิ�ว่รา่่ะเอ่่ิตาม่มควร โิ่ระบใ้้�่ ัิ เจนว�าเป็นเรื�อง่่�จะเ่นอเ่ื�อ่ราบ เ่ื�ออนม้ตั่ ้รอืเ่ื�อ
่่จาร์า แ่�วแต�กร์่ รวม่ั�งความเ้็นของค์ะกรรมการในเรื�องิงัก่�าว แ่ะจัิ ่�งใ้�้ ้ �ื ือ้้�น่ราบไม�น�อ่กว�าเจ็ิวนัก�อนวนั
ประ่ม้ แ่ะโฆั์าคำาบอกก่�าวนัิ ประ่ม้ใน้นงั่ือ่่ม่ต์่ิ ต�อกนั 3 วนั ก�อนวนัประ่ม้ไม�น�อ่กว�า 3 วนั 
ในการประ่ม้้้�ื ือ้้�น ต�องม่้้�ื ือ้้�นแ่ะ้้�รบัมอบันั่ะจาก้้�ื ือ้้�น (ื�าม่) มาประ่ม้ไม�น�อ่กว�า ่่�่่บ้�าคน ้รอืไม�น�อ่กว�า
กึ�ง้นึ�งของจำานวน้้�น่ั�ง้มิแ่ะต�องม่้้�นนบัรวมกนัไิ�ไม�น�อ่กว�า้นึ�งใน่ามของจำานวน้้�น่ั�ง้มิ จงึจะครบเป็นองคป์ระ่ม้

ในการประ่ม้่ามญัประจำาป่่ก้ครั�ง ใ้�กรรมการออกจากตำาแ้น�ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ื�าจำานวนกรรมการ่่�จะแบ�งออกใ้�ตรงเป็น
่าม่�วนไม�ไิ� ก็ใ้�ออกโิ่จำานวนใก่�่ ่�่้ิ กบั่�วน 1 ใน 3
กรรมการ่่�จะต�องออกจากตำาแ้น�งก�อน จะเป็นกรรมการคน่่�อ่้�ในตำาแ้น�งนาน่่�่้ิ แ่ะใ้�เร่่ งตามตวัอกััร กรรมการซึ�ง่�น
จากตำาแ้น�ง อาจไิ�รบัเ่ือกตั�งใ้ม�ไิ�

ข�อ 12

ข�อ 13

ข�อ 28

ข�อ 29

ข�อ 30

ข�อ 14

(1)
(2)

(3)

้้�ื ือ้้�นคน้นึ�งม่คะแนนเ่่่งเ่�ากบัจำานวน้้�น่่�ตนืืออ่้�ิ �ว่จำานวนกรรมการ่่�จะเ่ือกตั�ง
้้�ื ือ้้�นแต�่ ะคนจะใ่�คะแนนเ่่่ง่่�ม่อ่้�่ ั�ง้มิตาม (1) เ่ือกตั�งบค้ค่คนเิ่่ว้รอื้่า่คนเป็นกรรมการก็ไิ� ในกร์่่่�
เ่ือกตั�งบค้ค่้่า่คนเป็นกรรมการจะแบ�งคะแนนเ่่่งใ้�แก�้้�ใิมากน�อ่เ่่่งใิไม�ไิ�
บค้ค่ซึ�งไิ�รบัคะแนนเ่่่ ง่ง้่้ิ ตาม่ำาิบั่งมาเป็น้้�ไิ�รบัการเ่ือกตั�งเป็นกรรมการเ่�ากบัจำานวนกรรมการ่่�จะ่งึม่้รอื
จะ่งึเ่ือกตั�งในครั�งนั�น ในกร์่่่�บค้ค่ซึ�งไิ�รบัการเ่ือกตั�งใน่ำาิบัืัิ ่งมาม่คะแนนเ่่่ งเ่�ากนัเก่นจำานวนกรรมการ่่�จะ
่งึม่้รอืจะ่งึเ่ือกตั�งในครั�งนั�นใ้�้ ้ �เป็นประ์านเป็น้้�ออกเ่่่ง่่ �ขาิ
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หมวดที ่6
กาััญัุ ีกาัเงนิและกาัำอััญัุี

หมวดที ่7
เงนิปัน้ล

ค์ะกรรมการต�องจัิ ใ้�ม่การ่ำางบิ้่ แ่ะบญั่่กำาไรขาิ่น้ ์ วนั่่ �น่้ิ ของรอบบญั่่ของบร่ั ั่เ่นอต�อ่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นใน
การประ่ม้่ามญัประจำาป่เ่ื�อ่่จาร์าอนม้ตั่งบิ้่ แ่ะบญั่่กำาไรขาิ่น้น่ � ค์ะกรรมการต�องจัิ ใ้�้ ้ �่ อบบญั่่ตรวจ่อบใ้�
เ่รจ็ก�อนนำาเ่นอต�อ่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�น

้�ามม่ใ้�แบ�งเง่นปัน้่จากเง่นประเภ่อื�นนอกจากเง่นกำาไร ในกร์่่่�บร่ั ั่่งัม่่อิขาิ่น้่ะ่มอ่้� ้�ามม่ใ้�แบ�งเง่นปัน้่
เง่นปัน้่ใ้�แบ�งตามจำานวน้้�น ้้�น่ะเ่�า ๆ กนั
ค์ะกรรมการอาจจ�า่เง่นปัน้่ระ้ว�างกา่ใ้�แก�้ ้ �ื ือ้้�นไิ�เป็นครั�งคราว ในเมื�อเ้น็ว�าบร่ั ั่ม่้่กำาไร่มควร่อ่่�จะ่ำาเ่�นนั�น 
แ่ะรา่งานใ้�่ ่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�น่ราบในการประ่ม้คราวต�อไป
การจ�า่เง่นปัน้่ ใ้�กระ่ำาภา่ใน 1 เิือนนบัแต�วนั่่�่่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�น ้รอืค์ะกรรมการ่งมต่แ่�วแต�กร์่ ่ั�งน่ �ใ้�แจ�งเป็น
้นงั่ือไป่งั้้�ื ือ้้�นแ่ะใ้�โฆั์าคำาบอกก่�าวการจ�า่เง่นปัน้่นั�นใน้นงั่ือ่่ม่์ิ �ว่

บร่ั ั่ต�องจัิ ่รรกำาไร่้่ ์่ประจำาป่่�วน้นึ�งไว�เป็น่น้่ำารอง ไม�น�อ่กว�าร �อ่่ะ 5 ของกำาไร่้่ ์่ประจำาป่ ้กัิ�ว่่อิเง่นขาิ่น้
่ะ่ม่กมา (ื�าม่) จนกว�า่น้่ำารองน่ �จะม่จำานวนไม�น�อ่กว�าร �อ่่ะ 10 ของ่น้จิ่ะเบ่่น

้้�่ อบบญั่่ม่้น�า่่�เข�าร�วมประ่ม้ในการประ่ม้้้�ื ือ้้�นของบร่ั ั่ ่ก้ครั�ง ่ ่�ม่การ่่จาร์างบิ้่ บญั่่กำาไรขาิ่น้แ่ะปัญ้าเก่�่ว
กบับญั่่ของบร่ั ั่ เ่ื�อ่่ �แจงการตรวจ่อบบญั่่ต�อ้้�ื ือ้้�น ใ้�บร่ั ั่จัิ ่�งรา่งานแ่ะเอก่ารของบร่ั ั่่่�้้�ื ือ้้�นจะ่งึไิ�รบัใน
การประ่ม้้้�ื ือ้้�นครั�งนั�นแก�้้�่ อบบญั่่ิ�ว่

้้�่ อบบญั่่ต�องไม�เป็นกรรมการ ่นกังาน ่ก้จ�าง้รอืิำารงตำาแ้น�ง้น�า่่�ใิ ๆ ของบร่ั ั่ 

ในกร์่่่�ปรากฎว�าการประ่ม้้้�ื ือ้้�นครั�งใิ เมื�อ่�วงเว่านัิ ไปแ่�ว ืึง้นึ�ง่ั�วโมงจำานวน้้�ื ือ้้�นซึ�งมาเข�าร�วมประ่ม้ไม�ครบ
องคป์ระ่ม้ตาม่่�กำา้นิไว� ้ากว�าการประ่ม้้้�ื ือ้้�นไิ�เร่่ กนัิ เ่ราะ้้�ื ือ้้�นร �องขอ การประ่ม้เป็นอนัระงบัไป ื�าการประ่ม้
้้�ื ือ้้�นนั�นม่ใ่�เป็นการเร่่ กประ่ม้เ่ราะ้้�ื ือ้้�นร �องขอ ใ้�นัิ ประ่ม้ใ้ม� แ่ะใ้�่ �ง้นงั่ือนัิ ประ่ม้ไป่งั้้�ื ือ้้�นไม�น�อ่กว�า
เจ็ิวนัก�อนประ่ม้ ในการประ่ม้ครั�ง้่งัน่ �ไม�บงัคบัว�าจะต�องครบองคป์ระ่ม้
มต่่ ่�ประ่ม้้้�ื ือ้้�นนั�นใ้�ประกอบิ�ว่คะแนนเ่่่งิงัต�อไปน่� 

ค์ะกรรมการต�องจัิ ่�งเอก่าริงัต�อไปน่�ใ้�้ ้ �ื ือ้้�น ่ร�อมกบั้นงั่ือนัิ ประ่ม้่ามญัประจำาป่ 

ข�อ 34

ข�อ 40

ข�อ 36

ข�อ 39

ข�อ 37

ข�อ 31

ข�อ 35

(1)

(2)

(1) 
(2)

(ก)
(ข)
(ค)

ในกร์่ปกต ่ใ้�ื ือคะแนนเ่่่ งข�างมากของ้้�ื ือ้้�นซึ�งมาประ่ม้แ่ะออกเ่่่ ง่งคะแนนื�าม่คะแนนเ่่่ งเ่�ากนั ใ้�ประ์าน
ใน่่�ประ่ม้ออกเ่่่งเ่่�มอ่กเ่่่ง้นึ�งเป็นข�างมาก
ในกร์่ิงัต�อไปน่� ใ้�ื ือคะแนนเ่่่งไม�น�อ่กว�า่ามใน่่�ของจำานวนเ่่่ง่ั�ง้มิของ้้�ื ือ้้�นซึ�งมาประ่้มแ่ะม่่่่์่
ออกเ่่่ง่งคะแนน

่ำาเนางบิ้่ แ่ะบญั่่กำาไรขาิ่น้่่�้้�่ อบบญั่่ตรวจ่อบแ่�ว ่ร�อมกบัรา่งานการตรวจ่อบบญั่่ของ้้�่ อบบญั่่
รา่งานประจำาป่ของค์ะกรรมการ

การขา่้รอืโอนก่จการของบร่ั ั่่ั�ง้มิ้รอืบาง่�วน่่�่ ำาคญัใ้�แก�บค้ค่อื�น
การซื �อ้รอืรบัโอนก่จการของบร่ั ั่อื�น้รอืบร่ั ั่เอก่นมาเป็นของบร่ั ั่ 
การ่ำา แก�ไข ้ รอืเ่ก่่ญัญาเก่�่วกบัการใ้�เ่�าก่จการของบร่ั ั่ ่ั�ง้มิ้รอืบาง่�วน่่�่ ำาคญั การมอบ้มา่ใ้�บค้ค่
อื�นเข�าจัิ การ์ร้ก่จของบร่ั ั่ ้รอืการรวมก่จการกบับค้ค่อื�นโิ่ม่วตัืป้ระ่งคจ์ะแบ�งกำาไรขาิ่น้กนั
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วัิถุปัะำงค� ความจำาเป็น และ �้อม้ลำ่วนัุคคลทีจ่ะเก็ั ัวััวม

Objective and Necessary to collect your Personal Data

ำิท์ิ้องเจ�า้อง �้อม้ลำ่วนัุคคล

Rights of Data Owner

ัะยะเวลาในกาัเก็ั ัักษา �้อม้ลำ่วนัุคคล

Retention Period for Personal Data

คำาัอกกล่าวกาัคุ�มคัอง �้อม้ลำ่วนัุคคล (Privacy Notice)

Privacy Notice

 บร่ั ั่ อ่ค้อน จำากัิ  (ม้า่น) (“บร่ั ั่”) ใ้�ความ่ำาคญักบัการค้�มครองข�อม้่ ่�วนบค้ค่ของ่�าน จงึขอแจ�งข�อม้่ ิงัต�อไปน่�
ใ้�่ �าน่ราบเ่ื�อเป็นการปิ่บตั่ตาม่ระรา่บญัญตั่ค้�มครองข�อม้่ ่�วนบค้ค่ ่.ศ. 2562

 Alucon Public Company Limited (“Company”) greatly aware of the personal data protection in accordance to the 
Privacy Data Protection Act B.E 2562

 บร่ั ั่ฯ จำาเป็นจะต�องเก็บรวบรวมข�อม้่ ่�วนบค้ค่ของ่�านตาม่่�่�านแจ�งไว�แก�บร่ั ั่ ไิ�แก� ่ื�อ นาม่ก้่  ่่�อ่้� เบอรโ์่รศั่ ่ ์
แ่ะเ่ข่่�บตัรประจำาตวัประ่า่นของ่�าน เ่ื�อนำาไปใ่�ภา่ใต�วตัืป้ระ่งคเ์ร่่ กประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นครั�ง่่� 61 รวมืงึจัิ ใ้�ม่การ
ประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�นตาม่่�กฎ้มา่กำา้นิ 

 It is necessary for the Company to collect your personal data that submit to the Company i.e. name, surname, telephone 
number and identification number, which will be used for the purpose of inviting the Annual General Meeting of Shareholders 
No. 61 (“AGM”) and holding AGM as required by law.

 ในฐานะ่่�่�านเป็นเจ�าของข�อม้่ ่�วนบค้ค่ ่�านม่่่่ ์่ต�าง ๆ ตาม่่�กำา้นิไว�ใน่ระรา่บญัญตั่ค้�มครองข�อม้่ ่�วนบค้ค่ ่.ศ. 
2562 ซึ�งอาจรวมืงึ่่่ ์่ในการือนความ่่น่อม ่่่ ์่ในการขอเข�าืงึแ่ะรบัข�อม้่ ่�วนบค้ค่ ่่่ ์่ในการขอแก�ไขข�อม้่ ่�วนบค้ค่ ่่่ ์่
ในการขอใ้�โอนข�อม้่ ่�วนบค้ค่ตามว่์่การ่่�กฎ้มา่กำา้นิ ่ ่่ ์่ร �องเร่่ น แ่ะ่่่ ์่ในการคัิ ค�านการเก็บรวบรวม ใ่� ้ รอืเป่ิเ้่ข�อม้่
่�วนบค้ค่่่�เก่�่วกบัตน

 As the owner of the personal data, you have the rights as stipulated in the Privacy Protection Act B.E 2562, which 
include the rights to withdraw the consent, to access and obtain a copy of your personal data, to correct, delete or clean up 
your personal data, refuse to processing of your personal data, rights to transfer your personal data according to the legal 
method stipulated, rights of complaint and rights to object to the processing or disclosing your personal data.

 บร่ั ั่ฯ จะิำาเน่นการเก็บรกััาข�อม้่ ่�วนบค้ค่ของ่�านตาม่่�ระบไ้ว�ในเอก่ารับบัน่ �ต่อิระ่ะเว่า่่�จ ำาเป็นต�องใ่�ข�อม้่ เ่ื�อ
ใ้�เป็นไปตามวตัืป้ระ่งค์ิ งัก่�าวข�างต�น

 The Company will keep and use your personal data to serve the purpose of the above-mentioned activities. 

78 ้นงั่ือเ่่ญประ่ม้่ามญัประจำาป่้้�ื ือ้้�น






