
 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น ครั �งที� 56 

ของ 

บริษทั อลคูอน จาํกดั (มหาชน) 
เวลา และสถานที� 
การประะชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถอืหุ้นครั �งที� 56 จดัขึ�นเมื�อวนัพฤหสับดทีี� 21 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 216 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที� 88 ถนนบาง
นา-ตราด กม.1 บางนา กรงุเทพมหานคร 10260  
รายชื�อกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย องัสนนัท ์ กรรมการอสิระ – ประธานคณะกรรมการ  
2. นายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ิ กรรมการ – กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางเอื�อมพร ภมรบุตร กรรมการ – ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

4. นายศุภชยั หล่อวณชิย ์ กรรมการ – ผูจ้ดัการโรงงาน 

5. นางสาวสาลนีิ มาตานี กรรมการ – ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายโยชฮิโิร มติซตูะ กรรมการ – ผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรยีญ) 
7. นายโทชยิกู ิโคอเิกะ กรรมการอสิระ – ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายกฤษณ์ อนิเทวฒัน์ กรรมการอสิระ – กรรมการตรวจสอบ 

9. นางสาววรนิทรพ์ร เอื�ออนนัต์ กรรมการอสิระ – กรรมการตรวจสอบ 

10. นายวบิลูย ์เอื�ออนนัต ์ กรรมการ 

รายชื�อบคุคลที�เกี�ยวข้องที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายบณัฑติ ตั �งภากรณ์ ผูต้รวจสอบบญัช ี– บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

2. นายปิตพิงศ ์อาชามงคล เลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการ แผนกกฎหมาย 
3. นางสาวจติรา ชยัสําอางค ์ ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกบญัชแีละการเงนิ 
4. นางสาวกาญจนา ปิยะชาต ิ ผูจ้ดัการ แผนกบญัชแีละการเงนิ 
5. นายทรงชยั ลิ�มสมบตัอินันต ์ ผูจ้ดัการ แผนกขายต่างประเทศ 
6. นายศรชียั ชุตธิาดากุล ผูจ้ดัการ แผนกทรพัยากรบุคคล 
7. นายสราวุธ สุภา ผูจ้ดัการ แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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เริ�มประชุม 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรบัผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและได้แนะนําคณะกรรมการต่อที�
ประชุม หลงัจากนั �นได้แจง้ให้ที�ประชุมทราบถงึจํานวนผู้ถอืหุ้นและจํานวนหุ้นที�ลงทะเบยีนเขา้
รว่มประชุมโดยมรีายละเอยีด ดงันี� 

• จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�มาดว้ยตนเองจาํนวน 33 คนรวมจาํนวนหุน้ 25,924,550 หุน้ 

• จาํนวนผูร้บัมอบฉันทะจาํนวน 13 คนรวมจาํนวนหุน้ 2,674,925 หุน้ 

• รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทั �งหมด 46 คนรวมจํานวนหุ้นทั �งหมด 28,599,475 หุ้น 
เท่ากบัรอ้ยละ 66.20 ของจาํนวนหุน้ของบรษิทัที�ออกและเสนอขายทั �งหมด คอื 
43,199,986 หุน้ ดงันั �นจงึครบเป็นองคป์ระชุม ตามบทบญัญตัแิห่งขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปิตพิงศ ์อาชามงคล เลขานุการบรษิทั ชี�แจงรายละเอยีด
กระบวนการในการลงคะแนนเสยีงและสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี� 

• ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงโดยหนึ�งหุน้เท่ากบัหนึ�งเสยีง 

• ที�ประชุมจะทาํการพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนทลีะวาระ ตามระเบยีบวาระ
ซึ�งไดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทั �งหมด 9 วาระ 

• ประธานฯจะเป็นผูเ้รยีกใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตติามระเบยีบวาระการประชุมทลีะวาระ
เพื�อที�ผู้ถอืหุ้นที�มาด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นจะได้ลงคะแนน
เสยีงในใบลงคะแนน ที�ท่านไดร้บั ณ จดุลงทะเบยีน  

• ในการลงคะแนนขอใหท่้านผูถ้อืหุน้ ทําเครื�องหมายกากบาท “�”  ลงในใบ
ลงคะแนนเสยีงในช่องที�ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ�งมสีามช่องคอื  เหน็ด้วย  
ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง โดยกากบาทเพยีงช่องเดยีวเท่านั �น 

• สาํหรบัท่านผูถ้อืหุน้ที�มาถงึที�ประชุม หลงัจากที�การประชุมไดเ้ริ�มต้นแลว้ ท่านผู้
ถือหุ้นท่านดงักล่าวยงัคงมสีิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได ้
นับตั �งแต่วาระที�ท่านได้เริ�มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั �น ไม่สามารถออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที�ไดพ้จิารณาผ่านไปแลว้  

• การนับคะแนนเสยีงในที�ประชุม จะทําการนับตามระเบยีบวาระการประชุมทลีะ
วาระ  แต่ละวาระนั �นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสยีงซึ�งเรยีงจากวาระที�หนึ�งไป
ถงึวาระที�แปด เมื�อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะทําการเก็บรวบรวมเพื�อนําไปประมวลผลกับใบ
ลงคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นที�มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ�งท่านผู้ถอืหุ้นได้
ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที�ที�รบัลงทะเบยีนไว้แล้ว โดยคะแนนเสยีงของท่านผู้ถือ
หุน้ที�ไมเ่หน็ดว้ย และที�งดออกเสยีงจะถูกนํามาหกัออกจากคะแนนเสยีงทั �งหมด
ของที�ประชุมในแต่ละระเบยีบวาระ  
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• ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นมสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั �นจกัต้องงด
ออกเสยีง 

• มตทิี�ไดใ้นแต่ละวาระ จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมาก (Majority Vote) ยกเวน้
วาระที� 6 ที�จะต้องได้รบัคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถอืหุ้นที�เขา้ร่วม
ประชุม 

ในการประชุมครั �งนี� บรษิทัได้ทําการเรยีนเชญินายบณัฑติ ตั �งภากรณ์ ผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั เพื�อทาํหน้าที�เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนเสยีง และไดเ้รยีนเชญิผูถ้อืหุน้จาํนวน 2 ท่าน
คอื นางยุพา นาคสเินหผล และนางกญัญา กิจขนัธ์ ร่วมเป็นกรรมการและสกัขพียานในการ
ตรวจนบัลงคะแนน 

จากนั �น ประธานฯ กล่าวว่าระเบยีบและขั �นตอนตามที�ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมนี� จะทําใหก้าร
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ครั �งที� 56 เป็นไปดว้ยความรวดเรว็ โปร่งใส และถูกต้องตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทและข้อกําหนดหรอืคําแนะนําของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หลงัจากนั �นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื�อพจิารณาวาระการประชุมตามลําดบั 
ดงันี�  

วาระที� 1  พิจาณาอนุมติัรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั �งที� 55 
เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558  

ประธานฯ ขอใหท้ี�ประชุมทาํการพจิารณารบัรอง รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ผูถ้อืหุน้ครั �งที� 55 เมื�อวนัจนัทรท์ี� 27 เมษายน 2558 ซึ�งไดจ้ดัส่งสําเนาให้แก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมในครั �งนี�แลว้ รายงานการประชุมฉบบันี�ไดม้กีารนําส่งใหก้บัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2558 และไดม้กีารแสดงไวบ้นเว๊บไซดซ์ึ�งผ่านมาไม่มี
ผูถ้อืหุน้ใดโตแ้ยง้หรอืคดัคา้นรายงานการประชุมดงักล่าว   

ประธานได้สอบถามผู้ถอืหุ้นว่ามขีอ้แก้ไขใดในรายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือ
หุน้ครั �งที� 55 หรอืไม ่แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอแกไ้ขในรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว  

ดงันั �น ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัริบัรองรายงานการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถ้อืหุน้ครั �งที� 55 หลงัจากไดพ้จิารณาแลว้ ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิงันี�  
มติ: โดยที�ประชุมผู้ถอืหุน้ได้ทําการพจิารณาอนุมตัแิละรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากต่อ

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถอืหุ้นครั �งที� 55 ตามที�ประธานฯเสนอ โดยมี
รายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี� 

เหน็ดว้ย จาํนวน 28,607,075 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถอืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม 49 คน รวมจาํนวนหุน้คดิเป็นคะแนนเสยีง 
28,607,075 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

หมายเหตุ: มผีู้ถอืหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ�มก่อนจะเริ�มพจิารณาวาระที� 1 จํานวน 3 
ท่าน ถอืหุน้จาํนวน 7,600 หุน้ 

วาระที� 2  พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปี 2558 และผลการดาํเนินงานของบริษทัใน
รอบปีบญัชี 2558 

ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุมให้นายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ิกรรมการผู้จดัการของบรษิัท 
เป็นผูร้ายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี ซึ�งไดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครั �งนี�แลว้ 

นายทะคะอะก ิทาเคะอุจ ิได้รายงานต่อที�ประชุมเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั 
ซึ�งมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานในหนงัสอืรายงานประจาํปี 2558 หน้าที� 6  

นอกจากนั �น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจ ิได้รายงานเรื�องนโยบายต่อต้านคอร์รปัชั �นว่า 
บรษิทัฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั �นเมื�อวนัที� 13 พฤศจกิายน 2557 และได้แสดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั 
(CAC) เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2558 ที�ผ่านและเมื�อวนัที� 6 กันยายน 2558 บรษิัทฯ ได้เข้า
ร่วมงานวนัต่อต้านคอรร์ปัชั �นแห่งชาต ิทั �งนี�บรษิัทฯได้แสดงรายละเอยีดดงักล่าวไว้ในรายงาน
ประจาํปี หน้าที� 105 – 106 

วาระนี�เป็นวาระแจง้เพื�อทราบ จงึไมไ่ดม้กีารลงคะแนนเสยีงแต่อยา่งใด   

วาระที� 3  พิจารณาอนุมติัและรบัรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานฯ ไดเ้รยีนเชญิคุณเอื�อมพร ภมรบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสเป็นผูเ้สนอ
รายละเอยีดต่อที�ประชุมเพื�อพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจาํปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต และได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึ�งได้จดัส่งให้กบัผู้
ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครั �งนี�แลว้  

คุณเอื�อมพร ภมรบุตรไดส้รปุจดุเด่นทางการเงนิตามงบการเงนิดงันี�  

รายการ  2557 2558 เปลี�ยนแปลง 

รายได ้ 5,820.02 ลา้นบาท 6,007.94 ลา้นบาท 3.23% 

รายจ่ายรวม 4,904.19 ลา้นบาท 5,039.67 ลา้นบาท 2.76% 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 915.83 ลา้นบาท 968.26 ลา้นบาท 5.72% 
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รายการ  2557 2558 เปลี�ยนแปลง 

ตน้ทุนทางการเงนิ 26.27 ลา้นบาท 25.50 ลา้นบาท -2.93% 

กําไรสุทธ ิ 750.73 ลา้นบาท 775.07 ลา้นบาท 3.24% 

กําไรสุทธต่ิอหุน้   17.38 บาท 17.94 บาท 3.22% 

สนิทรพัยร์วม 6,849.20 ลา้นบาท 6,584.55 ลา้นบาท -3.86% 

หนี�สนิรวม 2,680.98 ลา้นบาท 2,081.67 ลา้นบาท -22.35% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 4,168.22 ลา้นบาท 4,502.88 ลา้นบาท 8.03% 

คุณเอื�อมพร ภมรบุตร ไดช้ี�แจงใหท้ี�ประชุมทราบว่า รายไดท้ไีดแ้สดงในตารางขา้งต้นนี�
มาจาก (1) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ (2) กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธ ิและ (3) รายไดอ้ื�น ซึ�ง
ไดร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ในปี 2558 นั �นประกอบดว้ยรายไดจ้ากกระป๋องและหลอดอลูมเินียม 
จาํนวน 3,625.4 ลา้นบาท และรายไดจ้ากเหรยีญอลมูเินียมจาํนวน 2,144.5 ลา้นบาท  

หลงัจากไดช้ี�แจงรายละเอยีดใหท้ี�ประชุมทราบแล้ว ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น
ไดส้อบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ แต่ไม่มผีู้ถอืหุน้คนใดสอบถามเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุม
พจิารณาอนุมตัแิละรบัรองงบการเงนิของบรษิทัได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 หลงัจากไดพ้จิารณาแลว้ ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิงันี� 
มติ: ที�ประชุมทําการพจิารณาอนุมตัแิละรบัรองงบการเงนิของบรษิทั ประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะทางการเงนิ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตามที�ประธานฯ
ไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี� 

เหน็ดว้ย จาํนวน 29,066,975 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 1,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถอืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม 53 คน รวมจาํนวนหุน้คดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

หมายเหตุ: มผีู้ถอืหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ�มก่อนจะเริ�มพจิารณาวาระที� 3 จํานวน 4 
ท่าน ถอืหุน้จาํนวน 461,701 หุน้ 
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วาระที� 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 และ
การจ่ายปันผล 

สาํหรบัวาระการพจิารณานี� ประธานฯ ขอใหน้ายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ิกรรมการผูจ้ดัการ 
เป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม 

นายทะคะอะก ิทาเคะอุจ ิรายงานต่อที�ประชุมว่า จากผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชี
สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมกีําไรสุทธเิป็นเงนิจํานวนรวมทั �งสิ�น 775,067,372 
บาท ซึ�งคณะกรรมการของบรษิัทพจิารณาแล้ว และเห็นว่า เนื�องจากบรษิัทได้ทําการจดัสรร
กําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบแลว้ และบรษิทัมกีําไรมากเพยีงพอในการจ่ายเป็นเงนิปนั
ผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยยงัคงมคีวามสามารถในการขยายกจิการไดอ้ย่างต่อเนื�อง ดงันั �น 
จงึขอใหท้ี�ประชุมทําการพจิารณาอนุมตั ิวนักําหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรบัเงนิปนัผลคอืวนัที� 
3 พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้น ตาม
บทบัญญัติมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที� 4 
พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 ทั �งนี� เป็นไปตามที�
บรษิทัไดแ้จง้ไวก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 นอกจากนี� บรษิทั ขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลดงันี� 
      4.1  บรษิทัจะทาํการจา่ยปนัผล เป็นเงนิในอตัรา 10 บาท ต่อหุน้ 

4.2  ในการจ่ายปนัผล บรษิทัจะทําการหกัภาษี ณ ที�จ่ายในปนัผลดงักล่าวในอตัรารอ้ย
ละ 10 ดงันั �น จํานวนภาษีที�จะถูกหกัไว้คดิเป็นจํานวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจํานวน
เงนิปนัผล ที�ผู้ถือหุ้นจะได้รบัหลงัหกัภาษี ณ ที�จ่ายแล้วจะเท่ากบั 9 บาทต่อหุ้น 

และรวมเป็นจํานวนเงนิปนัผลทั �งหมดที�บรษิัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 
บาท  

ทั �งนี� รายละเอยีดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมครั �งนี�แลว้ 

นอกจากนั �น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจ ิได้แจงรายละเอียดการจ่ายเงนิปนัผลย้อนหลงั
ระหว่างปี 2553 – 2558 ของบรษิทั มดีงันี� 

ปี กําไรสุทธ ิ

(พนับาท) 
เงนิปนัผล 

(บาท) 
รอ้ยละของ 

กําไรสุทธ ิ

2558 775,067 10.00 55.74 
2557 750,728 10.00 57.54 
2556 679,244 8.00 50.88 
2555 600,351 7.00 50.36 

2554 454,218 6.00 57.09 

2553 543,585 6.50 51.67 
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หลงัจากไดช้ี�แจงรายละเอยีดใหท้ี�ประชุมทราบแล้ว ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น
ได้สอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิ โดยนายกติตภิณ สุนทรพาณิชย ์ได้สอบถามกรรมการผู้จดัการว่า
บรษิทัมนีโยบายการลงทุนอย่างไร เท่าไหร่ ในปีนี� เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปีที�แลว้ซึ�งมกีารลงทุนไม่
มาก ดงันั �นจงึเสนอให้ประกาศจ่ายเงนิปนัผลมากขึ�น หลงัจากนั �นกรรมการผู้จดัการได้ตอบขอ้
ซกัถามผูถ้อืหุ้นว่าในปีทผี่านแมว้่าไม่มกีารลงทุนมากเท่าปีที�ผ่านแต่ในปีนี� บรษิทัยงัต้องมกีาร
ลงทุนเพิ�มอกี จงึยงัคงไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลมากขึ�นได ้จงึคงจาํนวนการจ่ายปนัผลตามที�ได้
แจง้ใหท้ราบไวแ้ลว้  

หลังจากได้ชี�แจงรายละเอียดเพิ�มเติมแล้ว  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ ประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาเรื�องดงักล่าว  
มติ:  ที�ประชุมไดท้ําการพจิารณา และมมีตดิ้วยเสยีงขา้งมากโดยเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไรจาก

การดาํเนินงานมากเพยีงพอที�จะจา่ยเป็นเงนิปนัผล และบรษิทัมทุีนสํารองตามกฎหมาย
ครบตามจํานวนที�พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ ดงันั �นที�
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้อืหุ้น จงึอนุมตัจิ่ายปนัผลในอตัรา 10.00 บาทต่อหนึ�งหุ้น 
คดิเป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�น 431,999,860 ล้านบาท ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายในการ
จา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามที�ไดเ้สนอในที�ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
ที�ประชุมไดอ้นุมตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้ เฉพาะผูม้สีทิธไิดร้บัปนัผลตามที�
ขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไว้ โดยเป็นผู้ที�มรีายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มี
สทิธิรบัปนัผลในวนัที� 3 พฤษภาคม 2559 โดยให้มกีารรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดว้ยวธิปิีด
สมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดให้จ่ายเงนิปนัผล
ในวนัที� 16 พฤษภาคม 2559  

โดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง มรีายละเอยีดดงันี� 

เหน็ดว้ย จาํนวน 29,066,976 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 1,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจํานวนหุ้นคดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ มีรายนามดงันี�  นายโทชิยูกิ โคอิเกะ, นางสาวสาลินี มา
ตานี, นายโยชิฮิโร มิตซูตะ และนางสาววรินทรพ์ร เอื�ออนันต ์  
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ประธานฯ ไดแ้จงใหท้ี�ประชุมทราบว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ 14 ของบรษิทั ซึ�ง
กําหนดว่า  

“ในทุกๆปี กรรมการของบรษิทัจะต้องพน้จากตําแหน่งเป็นจาํนวนอย่างน้อยหนึ�ง
ในสามเป็นอตัรา ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อก
โดยจาํนวนใกล้เคยีงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�ต้องพน้จาก
ตําแหน่ง โดยกรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุด เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และ
อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีได”้ 

ในปีนี� กรรมการซึ�งถงึกําหนดตอ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระ มจีาํนวน 4 ท่านดงันี� 
1. นายโทชยิกู ิโคอเิกะ  
2. นางสาวสาลนีิ มาตานี  
3. นายโยชฮิโิร มติซตูะ 
4. นางสาววรนิทรพ์ร เอื�ออนนัต ์

ทั �งนี� นางสาวสาลนีิ มาตานี และนางสาววรนิทรพ์ร เอื�ออนันต์ เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี จงึไม่
สามารถออกเสยีงลงคะแนนในส่วนของการเลอืกตั �งกรรมการกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งในส่วนของ
แต่ละท่านได ้ 

ในการพจิารณาวาระนี� ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ได้ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึง
กรรมการซึ�ง เ ป็นผู้ครบกําหนดออกตามวาระว่า  กรรมการทั �งสี� ท่านนี� เ ป็นผู้มีความรู้
ความสามารถปฏบิตัหิน้าที�ด้วยความเสยีสละ และให้ความเหน็ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
กจิการของบรษิทั และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดงันั �น คณะกรรมการบรษิัทจงึขอเสนอให้ที�
ประชุมผู้ถอืหุ้นทําการพจิารณาอนุมตั ิการเสนอชื�อให้กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกครั �งหนึ�ง ทั �งนี� 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) ซึ�งไดส้่งไปพรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชุมครั �งนี� แก่ผูถ้อืหุน้แลว้,  

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที�ประชุมทําการ
พจิารณาการเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล และมมีตดิงันี� 
มติ: ที�ประชุมไดท้ําการพจิารณา และมมีตดิ้วยเสยีงขา้งมากอนุมตัใิหเ้ลอืกตั �งกรรมการที�ครบ
กําหนดออกตามวาระทั �ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี� 

• นายโทชิยกิู โคอิเกะ  

เหน็ดว้ย จาํนวน 29,060,576 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง จาํนวน 8,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถอืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม 53 คน รวมจาํนวนหุน้คดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
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• นางสาวสาลินี มาตานี  

เหน็ดว้ย จาํนวน 28,818,376 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.14 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 1,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 248,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.86 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจํานวนหุ้นคดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

• นายโยชิฮิโร มิตซูตะ  

เหน็ดว้ย จาํนวน 29,064,576 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง จาํนวน 4,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจํานวนหุ้นคดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

• นางสาววรินทรพ์ร เอื�ออนันต์ 

เหน็ดว้ย จาํนวน 28,908,926 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.45 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน   1,950 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสยีง จาํนวน 157,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.54 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจํานวนหุ้นคดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

วาระที� 6   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบัปี 

2559 

สาํหรบัการพจิารณาวาระนี� ประธานฯ ขอใหน้ายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ิกรรมการผูจ้ดัการ 
เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามรายละเอียดใน
เอกสารที�จดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่าน พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครั �งนี�แลว้ 

นายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ิเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพจิาณากําหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิทัสําหรบัปี 2558 นั �น คณะกรรมการของบรษิัท ได้ทําการพจิารณาโดยใช้
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ฐานขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ จากบรษิทัจดทะเบยีนในปี 2558 ซึ�งจดัทําโดยสถาบนักรรมการ
ไทยร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพจิารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทยีบเคยีงกบักลุ่มอุตสาหกรรมที�มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั และคํานึงถงึ
ความเหมาะสมเกี�ยวกบัประเภทธุรกิจ รวมถึง การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความ
เหมาะสมกบัประสบการณ์ บทบาท หน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ ดงันั �น จงึเหน็ว่า
ค่าตอบแทนที�กรรมการไดร้บันั �นเป็นจาํนวนที�เหมาะสมแลว้  

นายทะคะอะก ิทะเคะอุจ ิเสนอต่อที�ประชุมว่า ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
และ กรรมการตรวจสอบในปี 2559 นั �น ไดก้ําหนดใหค้่าตอบแทนดงันี�  

• ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ 600,000,000 บาท/ปี 

• ค่าตอบแทนกรรมการ 350,000 บาท/คน/ปี 

• ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/ปี 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/คน/ปี 

ภายหลงัจากที�ไดแ้จงรายละเอยีดใหท้ี�ประชุมทราบแลว้ ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหค้ํา
เสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที�เสนอดงักล่าวนี� หลงัจากไดพ้จิารณาแลว้ ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิงันี� 
มติ: ที�ประชุมได้ทําการพจิารณา และมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมตัิการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามที�ได้เสนอมา โดยมี
รายละเอยีดการลงคะแนนเสยีง ดงันี� 

เหน็ดว้ย จาํนวน 29,068,776 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง จาํนวน   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจํานวนหุ้นคดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 

ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุม ขอให้นายโทชิยูกิ โคอิเกะ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอยีดต่อที�ประชุม โดยประธานฯ ขอให้ที�ประชุมทําการพจิารณา
เอกสารแนบหมายเลข 7 สาํหรบัรายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งบรษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครั �งนี�แลว้ 

นายกฤษณ์ อนิเทวฒัน์ เสนอต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบรษิทั จงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกําหนดค่าตอบแทนของ
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ผู้สอบบญัชสีําหรบัรอบปีบญัชสีิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งคณะกรรมการของบรษิัท 
ไดท้าํการพจิารณาแลว้และเหน็สมควรใหแ้ต่งตั �ง 

1. นายบณัฑติ ตั �งภากรณ์  ใบอนุญาตเลขที� 8509 และ/หรอื 

2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกจิไพศาล ใบอนุญาตเลขที� 6105 และ/หรอื 

3. นายเอกสทิธิ S ชธูรรมสถติย ์     ใบอนุญาตเลขที� 4195 
จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยใหค้นใด

คนหนึ�งเป็นผูท้ําการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัไดท้าํการพจิารณาและเหน็สมควรใหเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 
2559 เป็นเงนิ 1,110,000 บาท  

ภายหลังจากที�ได้แจงรายละเอียดให้ที�ประชุมทราบแล้ว ไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ�มเตมิ ประธานฯจงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาการแต่งตั �งผูต้รวจสอบบญัชแีละกําหนด
ค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชสีาํหรบัปี 2559 

มติ: ที�ประชุมได้ทําการพจิารณาและอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก ให้แต่งตั �งผู้สอบบญัชี
จากบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั ในปี 2559 
โดยมรีายชื�อผูส้อบบญัชดีงันี�  
1. นายบณัฑติ ตั �งภากรณ์  ใบอนุญาตเลขที� 8509 และ/หรอื 

2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกจิไพศาล ใบอนุญาตเลขที� 6105 และ/หรอื 

3. นายเอกสทิธิ S ชธูรรมสถติย ์     ใบอนุญาตเลขที� 4195 
โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ แสดงความเหน็ต่อ และลงนามในงบการเงนิ
ของบริษัท โดยที�ประชุมได้อนุมตัิค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 
1,110,000 บาท โดยมรีายละเอยีดคะแนนเสยีง ดงันี� 

เหน็ดว้ย จาํนวน 29,062,776 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 5,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

งดออกเสยีง จาํนวน 600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจํานวนหุ้นคดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัขยายสดัส่วนการถือหุ้นโดยบคุคลที�มิใช่คนไทยจากเดิมที�
สดัส่วนร้อยละ 85เป็นร้อยละ 100  

ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุม ขอให้นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจ ิกรรมการผู้จดัการเป็นผู้
เสนอขอ้มลูและรายละเอยีดให้กบัที�ประชุมทราบว่าขณะนี�ผูถ้อืหุน้ที�มใิช่คนไทยถูกจาํกดัการถอื
หุ้นไว้อยู่ที�รอ้ยละ 85 ของหุ้นที�ออกทั �งหมด ตามมตทิี�ประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นครั �งที� 44 
เมื�อวันที� 21 เมษายน 2547 และ ที�ประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นครั �งที� 49 เมื�อวันที� 27 
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เมษายน 2552 ตามลําดบั ดงันั �นทางคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าเพื�อให้เกดิความคล่องตวัใน
การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที�มใิช่คนไทยนั �นจงึควรขยายสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที�มใิช่คนไทย
เพื�อใหเ้กดิความคล่องตวัในการซื�อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ที�ยงัคงจาํกดัอยู่ หากมกีารขยาย
สดัส่วนการถอืหุน้ดงักล่าวแลว้ย่อมทําใหผู้ถ้อืหุน้ที�มใิช่คนไทยทั �งบุคคลธรรมดาและสถาบนันัก
ลงทุน สามารถเข้าซื�อได้อย่างไม่จํากดั อนัเกิดประโยชน์ต่อสภาพคล่องของการซื�อขายหุ้น  
นอกจากนี�การขยายสดัส่วนการถอืหุ้นของผู้ถือหุ้นที�มใิช่คนไทยนั �นไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
การประกอบกิจการของอลูคอนแต่อย่างใด จงึขอให้ที�ประชุมพจิารณาอนุมตัิเห็นชอบในเรื�อง
ดงักล่าวดว้ย  

ภายหลงัจากที�ไดแ้จงรายละเอยีดใหท้ี�ประชุมทราบแลว้ นายสํารอง จยีโชค ไดส้อบถาม                           
ถงึสาเหตุของการขยายสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที�มใิช่คนไทย ว่าทางบรษิทัฯมแีผนจะนํา
บริษัทออกจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งกรรมการผู้จดัการได้ตอบข้อซักถาม
ดงักล่าวต่อที�ประชุมว่าบรษิทัฯไม่มแีผนที�จะนําบรษิทัออกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศฯ
ไทยแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะเหตุที�ผู้ถอืหุ้นที�มใิช่คนไทยได้ถอืหุ้นผ่านบรษิทั ไทยทรสัต์ฟนัด ์
จํากัด ซึ�งบรษิัท ไทยทรสัต์ฟนัด์ จํากัด กําลังจะยุติการดําเนินการดังกล่าว จงึจําเป็นต้อง
ดาํเนินการดงักล่าวเพื�อรองรบัการขายหุน้จากไทยทรสัตฟ์นัด ์จาํกดั ใหก้บัผูถ้อืหุน้ที�มใิช่คนไทย  

เมื�อไดต้อบขอ้ซกัถามจนเป็นที�เขา้ใจแลว้ ประธานฯจงึขอใหท้ี�ประชุมพจิารณาการขยาย
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบุคคลที�มใิช่คนไทยเป็นรอ้ยละ 100 

มติ: ที�ประชุมได้ทําการพิจารณาและอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ขยาย
สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที�มใิช่คนไทยเป็นรอ้ยละ 100 

เหน็ดว้ย จาํนวน 29,029,776 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.87 

ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 8,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 

งดออกเสยีง จาํนวน 30,450 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.10 

บตัรเสยี จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ทั �งนี� จากจํานวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจํานวนหุ้นคดิเป็นคะแนนเสยีง 
29,068,776 คะแนน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้
รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

วาระที� 9  พิจารณาวาระอื�นๆ (ถ้ามี) 

ประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามขอ้มลูหรอืเสนอขอ้เสนอแนะใหก้บัทาง
บรษิทั ซึ�งมผีูถ้อืหุน้ไดเ้สนอขอ้เสนอแนะและสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิดงันี�  
คุณสาํรอง จยีโชค ไดส้อบถามกรรมการว่าตามแผนของบรษิทัที�ไดม้กีารยา้ยสายการผลติจาก
โรงงานสาํโรงไปโรงงานศรรีาชา เมื�อดาํเนินการยา้ยสายการผลติทั �งหมดแลว้ พื�นที�โรงงาน
สาํโรงจะดําเนินการอยา่งไร  
กรรมการผู้จดัการตอบที�ประชุมว่า แผนการย้ายสายการผลติทั �งหมดจากโรงงานสําโรงไปยงั
โรงงานศรรีาชาอยูท่ี�ประมาณ 5 – 12 ปี ซึ�งพื�นที�โรงงานสําโรงนั �นน่าจะนํามาทําเป็นอาคารที�พกั




