
 
 

รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปีผูຌถือหุຌน ครัๅงทีไ 57 

ของ 
บริษัท อลูคอน จ ากัด ิมหาชนี 

วลา ละสถานทีไ 
การประะชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 57 จัดขึๅนมืไอวันพฤหัสบดีทีไ โ0 มษายน โ560 วลา 
แเ.เเ น. ณ หຌองประชุม โแๆ ศูนย์นิทรรศการละการประชุมเบทค ลขทีไ ่่ ถนนบางนา-ตราด 
กม.แ บางนา กรุงทพมหานคร แเโๆเ  
รายชืไอกรรมการทีไขຌารวมประชุม 

แ. นายสมชาย อังสนันท์ กรรมการอิสระุ ประธานคณะกรรมการ  
โ. นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการุ กรรมการผูຌจัดการ 
ใ. นางอืๅอมพร ภมรบุตร กรรมการุ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการอาวุส 

กรรมการบริหารความสีไยง 
ไ. นางสาวสาลินี มาตานี กรรมการุ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ 
5. นายศุภชัย หลอวณิชย์ กรรมการุ ผูຌจัดการรงงาน 
ๆ. นายยชิฮิร มิตซูตะ กรรมการุ ผูຌจัดการฝ่ายทคนิคอาวุส ิหรียญี 
็. นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ กรรมการอิสระุ กรรมการตรวจสอบ 
่. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ กรรมการอิสระุ กรรมการตรวจสอบ 
้. นายวิบูลย์ อืๅออนันต์ กรรมการอิสระุ ประธานคณะกรรมการบริหารความสีไยง 
รายชืไอกรรมการทีไเมเดຌขຌารวมประชุม 

แ. นายทชิยูกิ คอิกะ 
 
สาหตุของการเมขຌาประชุม :  

กรรมการอิสระุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ละ 
กรรมการบริหารความสีไยง 
นืไองดຌวยคุณพอป่วยหนักทีไประทศญีไปุ่น  

รายชืไอบุคคลทีไกีไยวขຌองทีไขຌารวมประชุม 

แ. นายบัณฑิต ตัๅงภากรณ์ ผูຌตรวจสอบบัญชี – บริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด 
โ. นายปຂติพงศ์ อาชามงคล ลขานุการบริษัท ละผูຌจัดการ ผนกกฎหมาย 
ใ. นางสาวจิตรา ชัยส าอางค์ ผูຌจัดการอาวุส ผนกบัญชีละการงิน 
ไ. นางสาวกาญจนา ปຂยะชาติ ผูຌจัดการ ผนกบัญชีละการงิน 
5. นายทรงชัย ลิๅมสมบัติอนันต์ ผูຌจัดการ ผนกขาย 
ๆ. นายสราวุธ สภุา ผูຌจัดการ ผนกทคนลยีสารสนทศ 
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ริไมประชุม 

ประธานฯ เดຌกลาวตຌอนรับผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุมละเดຌนะน าคณะกรรมการตอทีไประชุม 
หลังจากนัๅนเดຌจຌง฿หຌทีไประชุมทราบถึงจ านวนผูຌถือหุຌนละจ านวนหุຌนทีไลงทะบียนขຌารวมประชุมดย
มีรายละอียด ดังนีๅ 

 จ านวนผูຌถือหุຌนทีไมาดຌวยตนองจ านวน โ5 คนรวมจ านวนหุຌน โใุ้แ็ุ5็5 หุຌน 

 จ านวนผูຌรับมอบฉันทะจ านวน แ5 คนรวมจ านวนหุຌน โุ่55ุ่5เ หุຌน 

 รวมจ านวนผูຌถือหุຌนทัๅงหมด ไเ คนรวมจ านวนหุຌนทัๅงหมด โๆุ็็ใุไโ5 หุຌน ทากับ
รຌอยละ ๆแ.้็ ของจ านวนหุຌนของบริษัททีไออกละสนอขายทัๅ งหมด คือ 
ไใุแุ้้้่ๆ หุຌน ดังนัๅนจึงครบป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติหงขຌอบังคับของ
บริษัท 

ประธานฯ เดຌมอบหมาย฿หຌนายปຂติพงศ์ อาชามงคล ลขานุการบริษัท ชีๅจงรายละอียด
กระบวนการ฿นการลงคะนนสียงละสิทธิของผูຌถือหุຌน฿นการประชุมครัๅงนีๅ ดังนีๅ 

 ผูຌถือหุຌนมีสิทธิออกสียงดยหนึไงหุຌนทากับหนึไงสียง 
 ทีไประชุมจะท าการพิจารณาละออกสียงลงคะนนทีละวาระ ตามระบียบวาระซึไง

เดຌสง฿หຌกผูຌถือหุຌน รวมทัๅงหมด แเ วาระ 

 ประธานฯจะป็นผูຌรียก฿หຌผูຌถือหุຌนลงมติตามระบียบวาระการประชุมทีละวาระ
พืไอทีไผูຌถือหุຌนทีไมาดຌวยตนองละผูຌรับมอบฉันทะจากผูຌถือหุຌนจะเดຌลงคะนนสียง฿น
฿บลงคะนน ทีไทานเดຌรับ ณ จุดลงทะบียน  

 ฿นการลงคะนนขอ฿หຌทานผูຌถือหุຌน ท าครืไองหมายกากบาท   ลง฿น฿บ
ลงคะนนสียง฿นชองทีไทานประสงค์จะลงคะนน ซึไงมีสามชองคือ  หในดຌวย  เม
หในดຌวย หรือ งดออกสียง ดยกากบาทพียงชองดียวทานัๅน 

 ส าหรับทานผูຌถือหุຌนทีไมาถึงทีไประชุม หลังจากทีไการประชุมเดຌริไมตຌนลຌว ทานผูຌถือ
หุຌนทานดังกลาวยังคงมีสิทธิขຌารวมประชุม ละออกสียงลงคะนนเดຌ นับตัๅงต
วาระทีไทานเดຌริไมขຌารวมประชุมลຌวทานัๅน เมสามารถออกสียงลงคะนน฿นวาระ
ทีไเดຌพิจารณาผานเปลຌว  

 การนับคะนนสียง฿นทีไประชุม จะท าการนับตามระบียบวาระการประชุมทีละ
วาระ  ตละวาระนัๅนจะปรากฏ฿น฿บลงคะนนสียงซึไงรียงจากวาระทีไหนึไงเปถึง
วาระทีไปด มืไอทานผูຌถือหุຌนลงคะนนสียง฿น฿บลงคะนน฿นตละวาระ จຌาหนຌาทีไ
ของบริษัทจะท าการกใบรวบรวมพืไอน าเปประมวลผลกับ฿บลงคะนนสียงของผูຌถือ
หุຌนทีไมอบฉันทะ฿นบบมอบฉันทะ ซึไงทานผูຌถือหุຌนเดຌสงมอบ฿หຌกจຌาหนຌาทีไทีไรับ
ลงทะบียนเวຌลຌว ดยคะนนสียงของทานผูຌถือหุຌนทีไเมหในดຌวย ละทีไงดออกสียง
จะถูกน ามาหักออกจากคะนนสียงทัๅงหมดของทีไประชุม฿นตละระบียบวาระ  

 ฿นกรณีทีไผูຌถือหุຌนมีสวนเดຌสียป็นพิศษ฿นวาระ฿ด ผูຌถือหุຌนรายนัๅนจักตຌองงดออก
สียง 

 มติทีไเดຌ฿นตละวาระ จะตຌองเดຌรับคะนนสียงขຌางมาก ิMajority Voteี ยกวຌน
วาระทีไ 7 ทีไจะตຌองเดຌรับคะนนเมนຌอยกวา โ ฿น ใ ของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 
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฿นการประชุมครัๅงนีๅ บริษัทเดຌท าการรียนชิญนายบัณฑิต ตัๅงภากรณ์ ผูຌสอบบัญชีของบริษัท 
พืไอท าหนຌาทีไป็นกรรมการตรวจนับคะนนสียง ละเดຌรียนชิญผูຌถือหุຌนจ านวน โ ทานคือ  
นางสาวพลัชอินท์ จินาพันธ์ ละนายพลวิทย์  กอนุประพันธ์ รวมป็นสักขีพยาน฿นการตรวจนับ
ลงคะนน 

จากนัๅน ประธานฯ กลาววาระบียบละขัๅนตอนตามทีไเดຌจຌงตอทีไประชุมนีๅ จะท า฿หຌการ
ประชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 5็ ป็นเปดຌวยความรวดรใว ปรง฿ส ละถูกตຌองตาม
ขຌอบังคับของบริษัทละขຌอก าหนดหรือค านะน าของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

หลังจากนัๅนประธานฯ เดຌกลาวปຂดการประชุมพืไอพิจารณาวาระการประชุมตามล าดับ ดังนีๅ  
วาระทีไ แ  พิจาณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปีผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 5ๆ มืไอวันทีไ 

โแ มษายน โ55้  
ประธานฯ ขอ฿หຌทีไประชุมท าการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌ

ถือหุຌนครัๅงทีไ 5ๆ มืไอวันพฤหัสบดีทีไ โแ มษายน โ55้ ซึไงเดຌจัดสงส านา฿หຌกผูຌถือหุຌน พรຌอมกับ
หนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅลຌว รายงานการประชุมฉบับนีๅเดຌมีการน าสง฿หຌกับตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทยมืไอวันทีไ ไ พฤษภาคม โ55้ ละเดຌมีการสดงเวຌบนวຍบเซด์ซึไงผานมาเมมีผูຌถือหุຌน฿ด
ตຌยຌงหรือคัดคຌานรายงานการประชุมดังกลาว   

ประธานเดຌสอบถามผูຌถือหุຌนวามีขຌอกຌเข฿ด฿นรายงานการประชุมสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅง
ทีไ 5ๆ หรือเม ตเมมีผูຌถือหุຌนทาน฿ดสนอกຌเข฿นรายงานการประชุมฉบับดังกลาว  

ดังนัๅน ประธานฯ จึงเดຌสนอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 5ๆ หลังจากเดຌพิจารณาลຌว ผูຌถือหุຌนเดຌมีมติดังนีๅ  
มติ: ดยทีไประชุมผูຌถือหุຌนเดຌท าการพิจารณาอนุมัติละรับรองดຌวยคะนนสียงขຌางมากตอ

รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 5ๆ ตามทีไประธานฯสนอ ดยมี
รายละอียดการออกสียงลงคะนน ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โๆุ็็ใุไใ5 สียง คิดป็นรຌอยละ แเเ.เเ 

เมหในดຌวย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็็ใุไใ5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ แ จ านวน แ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน แเ หุຌน 

วาระทีไ โ  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี โ55้ ละผลการด านินงานของบริษัท฿นรอบปี
บัญชี โ55้ 

ประธานฯ สนอตอทีไประชุม฿หຌนายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการของบริษัท ป็น
ผูຌรายงานผลการด านินงานของบริษัทประจ าป โ55้ ตามรายละอียดทีไปรากฏ฿นรายงานประจ าป 
ซึไงเดຌสง฿หຌกผูຌถือหุຌนทุกทาน พรຌอมกับหนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅลຌว 
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นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌรายงานตอทีไประชุมกีไยวกับผลการด านินงานของบริษัท ซึไงมี
รายละอียดปรากฏตามรายงาน฿นหนังสือรายงานประจ าป โ55้ หนຌาทีไ ๆ  

นอกจากนัๅน นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌรายงานรืไองนยบายตอตຌานคอร์รัปชัไนวา บริษัทฯ
เดຌประกาศ฿ชຌนยบายตอตຌานคอร์รัปชัไนมืไอวันทีไ แใ พฤศจิกายน โ55็ ละเดຌสดงจตนารมณ์ขຌา
รวมครงการนวรวมปฏิบัติภาคอกชนเทย฿นการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) มืไอวันทีไ แ่ 
ธันวาคม โ55่  ละก าลังด านินการพืไอขอรับ฿บรับรองบริษัททีไขຌารวมครงการดังกลาวภาย฿นปนีๅ 
นอกจากนัๅน฿นปทีไผาน บริษัทเดຌมีอกาสขຌารวมงานวันตอตຌานคอร์รัปชัไนหงชาติทีไจัดขึๅน฿นวันทีไ ๆ 
กันยายน โ55้ ทัๅงนีๅบริษัทฯเดຌสดงรายละอียดดังกลาวเวຌ฿นรายงานประจ าป หนຌาทีไ แเ็ – แเ่ 

วาระนีๅป็นวาระจຌงพืไอทราบ จึงเมเดຌมีการลงคะนนสียงตอยาง฿ด   
วาระทีไ ใ  พิจารณาอนุมัติละรับรองงบการงินของบริษัทเดຌก งบสดงฐานะทางการงินละ

งบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ55้ 

ประธานฯ เดຌรียนชิญคุณอืๅอมพร ภมรบุตร ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการอาวุสป็นผูຌสนอ
รายละอียดตอทีไประชุมพืไอพิจารณาอนุมัติงบการงิน งบสดงฐานะทางการงิน ละงบก าเรขาดทุน
บใดสรใจของบริษัทประจ าปสิๅนสุด ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ55้ ซึไงเดຌรับการตรวจสอบจากผูຌสอบบัญชี
รับอนุญาต ละเดຌผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบลຌว ซึไงเดຌจัดสง฿หຌกับผูຌถือหุຌนพรຌอม
กับหนังสือชิญประชุมครัๅงนีๅลຌว  

คุณอืๅอมพร ภมรบุตรเดຌสรุปจุดดนทางการงินตามงบการงินดังนีๅ  
รายการ โ55่ โ55่ ปลีไยนปลง 

รายเดຌ ๆุเเ็.้ไ ลຌานบาท ๆุโโเ.5้ ลຌานบาท ืใ.5ไ% 

รายจายรวม 5ุเใ้.ๆ็ ลຌานบาท ไุ่่็.ไโ ลຌานบาท -ใ.เโ% 

ตຌนทุนทางการงิน โ5.5เ ลຌานบาท แแ.ๆๆ ลຌานบาท -5ไ.โ็% 

ก าเรกอนภาษีงินเดຌ  ้ๆ่.โๆ ลຌานบาท แุใใใ.แ็ ลຌานบาท ืใ็.ๆ่% 

ก าเรสุทธิ ็็5.เ็ ลຌานบาท แุเๆ้.่แ ลຌานบาท ืใ่.เใ% 

ก าเรสุทธิตอหุຌน   แ็.้ไ บาท โไ.็ๆ บาท ืใ่.เโ% 

สินทรัพย์รวม ๆุ5่ไ.55 ลຌานบาท ๆุไ็่.็ๆ ลຌานบาท -แ.ๆแ% 

หนีๅสินรวม โุเ่แ.ๆ็ ลຌานบาท แุใ5เ.็็ ลຌานบาท -ใ5.แแ% 

สวนของผูຌถือหุຌนรวม ไุ5เโ.่่ ลຌานบาท 5ุแโ็.้้ ลຌานบาท ืแใ.่่% 

คุณอืๅอมพร ภมรบุตร เดຌชีๅจง฿หຌทีไประชุมทราบวา รายเดຌทีไเดຌสดง฿นตารางขຌางตຌนนีๅมาจาก 
ิแี รายเดຌจากการขายสินคຌา ิโี ก าเรจากอัตราลกปลีไยนสุทธิ ละ ิใี รายเดຌอืไน ซึไงเดຌรายเดຌจาก
การขายสินคຌา฿นป โ55้ นัๅนประกอบดຌวยรายเดຌจากกระป๋องละหลอดอลูมินียม จ านวน ใุ็5ๆ.โ 
ลຌานบาท ละรายเดຌจากหรียญอลูมินียมจ านวน โุโ้5.ๆ ลຌานบาท  
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หลังจากเดຌชีๅจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว ประธานฯ เดຌปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนเดຌ
สอบถามขຌอมูลพิไมติม เดຌมีผูຌสอบถามกรรมการดังนีๅ  

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผูຌถือหุຌนรายยอย เดຌสอบถามดังนีๅ  
Q:  รายเดຌทีไพิไมขึๅนมาจากการผลิตทีไพิไมขึๅน หรือ ราคาทีไพิไมขึๅน 
A: รายเดຌทีไพิไมขึๅนมาทัๅงจากทัๅงสองดຌาน  
Q: รืไองการควบรวมรงงานทัๅงสองหง จะกอ฿หຌกิดผลกระทบอยางเรบຌาง 
A: การอนยຌายสายการผลิตจากรงงานส ารงเปยังรงงานศรีราชานัๅน สายการผลิตทีไอนยຌาย

จะหยุดการผลิตราวประมาณ ใ ดือน ตการหยุดการผลิตดังกลาวเมกอ฿หຌกิดผลกระทบต
อยาง฿ด พราะสายการผลิตอืไนสามารถรองรับค าสัไงซืๅอของลูกคຌาเดຌอยางตอนืไอง อีกทัๅง
จ านวนพนักงานทีไลดลง ตปริมาณการผลิตยังคงทาดิม ยอมท า฿หตຌนทุนทางดຌานรงงาน
ลดลง  

Q: การดูลพนักงาน฿นรงงานส ารง ฿นกรณีการยຌายรงงานเปศรีราชา ด านินการ  
A:  สวนรืไองพนักงานรงงานส ารงนัๅน กใเดຌมีการอนยຌายพนักงานบางสวนมาท างานทีไรงงานศรี

ราชาลຌว ดยป็นครงการทีไพนักงานสมัคร฿จอง ตมืไอทຌายสุดหากรงงานส ารงมีการปຂด
ตัวลง฿นอนาคตอาจมีการก าหนดมาตรการชวยหลือพนักงานทีไยังหลืออยู ตขณะนีๅยังเมเดຌ
มีการก าหนดผนดังกลาวตอยาง฿ด 

Q: ฿นชวงปนีๅมีการจายคืนงินกูຌ สดงวาเมมีผนการลงทุน฿ชหรือเม  
A: ฿นชวงปนีๅรามีการผนการลงทุนลใกนຌอย ละราตัๅง฿จจะช าระคืนงินกูຌทัๅงหมด฿หຌกับ

บุคคลภายนอกละบริษัททีไกีไยวขຌอง 
 นายสถาพร คธีรานุรักษ์ ผูຌถือหุຌนรายยอย เดຌสอบถามดังนีๅ  
Q: สัดสวนการถือหุຌนของบริษัท ทาคะอุจิพรส อินดรัสตรีๅส จ ากัด ท า฿หຌบริษัทป็นบริษัทเทย

หรือบริษัทตางดຌาว  
A: ดยสถานะบริษัท อลูคอน จ ากัด ิมหาชนี ถือป็นบริษัทตางดຌาว พราะมีผูຌถือหุຌนทีไมิ฿ชคน

เทยถือกินกวากึไงหนึไง ตอยางเรกใตาม อลูคอนสามารถประกอบกิจการเดຌนืไองจากเมเดຌ
ป็นธุรกิจทีไตຌองขอรับ฿บอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดຌาว  

Q: บริษัทมีนวทางการบริหารความสีไยง฿นวัตถุดิบอยางเร  
A: บริษัทมีนวทางการบริหารความสีไยงของวัตถุดิบ คืออลูมินียม ดยจัดซืๅอวัตถุดิบตามราคา

ซืๅอขาย฿นตลาด LME ซึไงบางชวงวลาป็นชวงทีไราคาตไ า บริษัทกใท าการซืๅอ ละหากตลาดซืๅอ
ขาย฿นอนาคตมีการก าหนดราคาขายเวຌทีไคอนขຌางถูก กใจะมีการท าสัญญาซืๅอขายเวຌลวงหนຌา 
ตอยางเรกใตามราคาซืๅอขาย฿นตลาดซืๅอขายอนาคต มีราคาคอนขຌางสูง ฿นบางครัๅงบริษัทมี
ขຌอตกลงซืๅอขายวัตถุดิบกับผูຌขาย฿นระยะยาว พืไอควบคุมตຌนทนุวัตถุดิบ  

Q: รืไองสัญญาสิทธิทางทคนิค เมทราบวาสิๅนสุดลຌวหรือยัง ละก าหนดคาสิทธิเวຌอยางเร  
A: สัญญาสิทธิทางทคนิคระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ทาคะอุจิพลส อินดัสตรีๅส จ ากัดนัๅน 

สัญญาดังกลาวยังคงมีผลบังคับ฿ชຌอยู ดยมีการก าหนดคาสิทธิระหวาง แ% - ็% ขึๅนอยูกับ
ประภทของผลิตภัณฑ์ ละประทศทีไสงเปจ าหนาย ละมืไอสัญญาสิๅนสุดลงกใจะมีการตอ
สัญญาตอเป ดยรืไองดังกลาวป็นผลดีตอบริษัท ฿นการท าตลาดกับลูกคຌาทัๅง฿นประทศญีไปุ่น
ละนอกประทศญีไปุ่น ทัๅงนีๅ นืไองจากการวิจัยละพัฒนาสินคຌายังป็นขຌอดຌอยของบริษัท 
ละการ฿ชຌสิทธิบัตรของบริษัท ทาคะอุจิพลส อินดัสตรีๅส จ ากัด นัๅนชวย฿หຌบริษัทสามารถ
ผลิตละจ าหนายผลิตภัณฑ์เปยังลูกคຌาเดຌหลากหลาย ละเดຌผลตอบทนทีไหมาะสม 
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มืไอเมมีผูຌถือหุຌนคน฿ดสอบถามพิไมติมลຌว ประธานฯ จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาอนุมัติละ

รับรองงบการงินของบริษัทเดຌก งบสดงฐานะทางการงิน ละงบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ 
ธันวาคม โ55้ หลังจากเดຌพิจารณาลຌว ผูຌถือหุຌนเดຌมีมติดังนีๅ 
มติ: ทีไประชุมท าการพิจารณาอนุมัติละรับรองงบการงินของบริษัท ประกอบดຌวย งบสดงฐานะ

ทางการงิน งบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ55้ ตามทีไประธานฯเดຌสนอ 
ดຌวยคะนนสียงขຌางมากดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โๆุ็่โุๆเ็ สียง คิดป็นรຌอยละ แเเ.เเ 

เมหในดຌวย จ านวน  เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุๆเ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ ใ จ านวน ่ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน ุ้แ็โ หุຌน 

วาระทีไ ไ  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าเรจากผลการด านินงานประจ าปี โ55้ ละการจาย
ปันผล 

ส าหรับวาระการพิจารณานีๅ ประธานฯ ขอ฿หຌนายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการ 
ป็นผูຌสนอรายละอียดตอทีไประชุม 

นายทะคะอะก ิทาคะอุจิ รายงานตอทีไประชุมวา จากผลการด านินงาน฿นรอบปบัญชีสิๅนสุด 
ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ55้ บริษัทมีก าเรสุทธิป็นงินจ านวนรวมทัๅงสิๅน แุเๆุ้่แโุใ็ใ บาท ซึไง
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาลຌว ละหในวา นืไองจากบริษัทเดຌท าการจัดสรรก าเรป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายครบลຌว ละบริษัทมีก าเรมากพียงพอ฿นการจายป็นงินปันผล฿หຌกับผูຌถือหุຌน
ของบริษัท ดยยังคงมีความสามารถ฿นการขยายกิจการเดຌอยางตอนืไอง ดังนัๅน จึงขอ฿หຌทีไประชุมท า
การพิจารณาอนุมัติ วันก าหนดสิทธิของผูຌถือหุຌน฿นการรับงินปันผลคือวันทีไ ใ พฤษภาคม โ5ๆเ ดย
ก าหนดปຂดสมุดทะบียนผูຌถือหุຌนพืไอรวบรวมรายชืไอผูຌถือหุຌน ตามบทบัญญัติมาตรา  โโ5 หง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ฯ ฿นวันทีไ ไ พฤษภาคม โ5ๆเ ละก าหนดจายงินปัน
ผล฿นวันทีไ แๆ พฤษภาคม โ5ๆเ ทัๅงนีๅ ป็นเปตามทีไบริษัทเดຌจຌงเวຌกับตลาดหลักทรัพย์หงประทศ
เทย 
 นอกจากนีๅ บริษัท ขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาอนุมัติการจายงินปันผลดังนีๅ 
      ไ.แ  บริษัทจะท าการจายปันผล ป็นงินสด฿นอัตรา แ5 บาท ตอหุຌน 

ไ.โ  ฿นการจายปันผล บริษัทจะท าการหักภาษี ณ ทีไจาย฿นปันผลดังกลาว฿นอัตรารຌอยละ แเ 
ดังนัๅน จ านวนภาษีทีไจะถูกหักเวຌคิดป็นจ านวน แ.5เ บาทตอหุຌน ดยจ านวนงินปันผล 
ทีไผูຌถือหุຌนจะเดຌรับหลังหักภาษี ณ ทีไจายลຌวจะทากับ แใ.5เ บาทตอหุຌน ละรวมป็น
จ านวนงินปันผลทัๅงหมดทีไบริษัทจะตຌองจายทากับ ๆไ็ุุ้้้็้เ บาท  
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ทัๅงนีๅ รายละอียดตางโ ปรากฏอยู฿นอกสารนบ ไ ซึไงเดຌจัดสง฿หຌกผูຌถือหุຌนพรຌอมกับ
หนังสือชิญประชุมครัๅงนีๅลຌว 

นอกจากนัๅน นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌจงรายละอียดการจายงินปันผลยຌอนหลังระหวาง
ป โ55ไ – โ55้ ของบริษัท มีดังนีๅ 

ป ก าเรสุทธิ 
ิพันบาที 

งินปันผล 
ิบาที 

รຌอยละของ 
ก าเรสุทธิ 

โ55ไ ไ5ไุโแ่ ๆ.เเ 5็.เ้ 
โ555 ๆเเุใ5แ ็.เเ 5เ.ใๆ 
โ55ๆ ๆ็ุ้โไไ ่.เเ 5เ.่่ 
โ55็ ็5เุ็โ่ แเ.เเ 5็.5ไ 
โ55่ ็็5ุเๆ็ แเ.เเ 55.็ไ 
โ55้ แุเๆุ้่แโ แ5.เเ ๆเ.5็ 

หลังจากเดຌชีๅจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว ประธานฯ เดຌปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนเดຌ
สอบถามขຌอมูลพิไมติม ดยนายอนุ วองสารกิจ ผูຌถือหุຌนรายยอย ดังนีๅ  
Q: ท าเมมีการจายปันผล฿นอัตราทีไสูง  
A:  นืไองดຌวยปนีๅผลประกอบการอยู฿นกณฑ์ทีไดี ละปนีๅ เมมีผนการลงทุนขนาด฿หญ อีกทัๅง

บริษัทมีผนช าระคืนงินกูຌชวง฿ดชวงหนึไง฿นปนีๅ พืไอคงสถานะเมมีงินกูຌ฿นปนี จึงหในวา
สมควร฿หຌจายงินปันผล฿หຌกับผูຌถือหุຌน฿นอัตราทีไหมาะสม  

 นายสถาพร คธีรานุรักษ์ ผูຌถือหุຌนรายยอย เดຌสอบถามดังนีๅ  
Q: การจายงินปันผลนีๅจายจากงินสวนเหน 

A: งินปันผลนีๅจายจากก าเรสุทธิของปนัๅน โ   
หลังจากเดຌชีๅจงรายละอียดลຌว  เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามพิไมติม ประธานฯ จึงขอ฿หຌทีไประชุม

พิจารณารืไองดังกลาว  
มติ:  ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณา ละมีมติดຌวยสียงขຌางมากดยหในวาบริษัทมีผลก าเรจากการ

ด านินงานมากพียงพอทีไจะจายป็นงินปันผล ละบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบตาม
จ านวนทีไพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. โ5ใ5 ก าหนดเวຌ ดังนัๅนทีไประชุม฿หญ
สามัญประจ าปผูຌถือหุຌน จึงอนุมัติจายปันผล฿นอัตรา แ5.00 บาทตอหนึไงหุຌน คิดป็นจ านวน
งินรวมทัๅงสิๅน ๆไ็ุุ้้้็้เ ลຌานบาท ซึไงสอดคลຌองกับนยบาย฿นการจายงินปันผลของ
บริษัท ดยมีรายละอียดตามทีไเดຌสนอ฿นทีไประชุมดังกลาวขຌางตຌน 
ทีไประชุมเดຌอนุมัติ฿หຌจายงินปันผลดังกลาวกผูຌถือหุຌน ฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับปันผลตามทีไ
ขຌอบังคับของบริษัทก าหนดเวຌ ดยป็นผูຌทีไมีรายชืไอ ณ วันก าหนดรายชืไอผูຌถือหุຌนทีไมีสิทธิรับ
ปันผล฿นวันทีไ ใ พฤษภาคม โ5ๆเ ดย฿หຌมีการรวบรวมรายชืไอผูຌถือหุຌนตามมาตรา โโ5 หง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. โ5ใ5 ดຌวยวิธีปຂดสมุดทะบียนพักการ
อนหุຌน฿นวันทีไ ไ พฤษภาคม โ5ๆเ ละก าหนด฿หຌจายงินปันผล฿นวันทีไ แๆ พฤษภาคม 
โ5ๆเ  
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ดยทีไประชุมผูຌถือหุຌนเดຌมีมติอนุมัติดຌวยคะนนสียง มีรายละอียดดังนีๅ 
หในดຌวย จ านวน โๆุ็่โุๆเ็ สียง คิดป็นรຌอยละ แเเ.เเ 

เมหในดຌวย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุๆเ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ 5 พิจารณาอนุมัติการตงตัๅงกรรมการทนกรรมการทีไครบก าหนดออกจากต าหนง
ตามวาระ มีรายนามดังนีๅ นายสมชาย อังสนันท์ุ นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิุ นางอืๅอม
พร ภมรบุตร ละนายกฤษณ์ อินทวัฒน์  

ประธานฯ เดຌจง฿หຌทีไประชุมทราบวา พืไอ฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับขຌอ แไ ของบริษัท ซึไง
ก าหนดวา  

฿นทุกโป กรรมการของบริษัทจะตຌองพຌนจากต าหนงป็นจ านวนอยางนຌอยหนึไง฿น
สามป็นอัตรา ถຌาจ านวนกรรมการจะบงออก฿หຌป็นสามสวนเมเดຌ กใ฿หຌออกดย
จ านวน฿กลຌคียงทีไสุดกับสวนหนึไง฿นสามของจ านวนกรรมการทีไตຌองพຌนจากต าหนง 
ดยกรรมการทีไอยู฿นต าหนงนานทีไสุด ป็นผูຌออกจากต าหนง ละอาจเดຌรับลือก฿หຌ
กลับขຌาด ารงต าหนงอีกเดຌ 
฿นปนีๅ กรรมการซึไงถึงก าหนดตຌองพຌนจากต าหนงตามวาระ มีจ านวน ไ ทานดังนีๅ 
แ. นายสมชาย อังสนันท์  
โ. นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ  
ใ. นางอืๅอมพร ภมรบุตร  
ไ. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์  
ทัๅงนีๅ กรรมการทัๅงสีไทานป็นผูຌมีสวนเดຌสีย จึงเมสามารถออกสียงลงคะนน฿นสวนของการ

ลือกตัๅงกรรมการกลับขຌาด ารงต าหนง฿นสวนของตละทานเดຌ  
฿นการพิจารณาวาระนีๅ ทีไประชุมคณะกรรมการบริษัท เดຌ฿หຌความหในดยเมรวมถึงกรรมการ

ซึไงป็นผูຌครบก าหนดออกตามวาระวา กรรมการทัๅงสีไทานนีๅป็นผูຌมีความรูຌความสามารถปฏิบัติหนຌาทีไ
ดຌวยความสียสละ ละ฿หຌความหในทีไป็นประยชน์ตอการด านินกิจการของบริษัท ละป็น
ประยชน์ตอผูຌถือหุຌน ฿นสวนของกรรมการอิสระทีได ารงต าหนงกินกวา ้ ป ตบริษัทกใลใงหในวา
กรรมการหลานัๅนยังคงมีประสบการณ์ทีไป็นประยชน์ตอบริษัท ดังนัๅน คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
สนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนท าการพิจารณาอนุมัติ การสนอชืไอ฿หຌกลับขຌาด ารงต าหนงอีกครัๅงหนึไง 
ทัๅงนีๅ รายละอียดปรากฏตามอกสารนบการประชุม ิอกสารนบ 5ี ซึไงเดຌสงเปพรຌอมกับหนังสือ
ชิญประชุมครัๅงนีๅ กผูຌถือหุຌนลຌวุ  

เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามหรือ฿หຌขຌอสนอนะ ประธานฯ จึงเดຌขอ฿หຌทีไประชุมท าการพิจารณาการ
ลือกตัๅงกรรมการป็นรายบุคคล ละมีมติดังนีๅ 
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณา ละมีมติดຌวยสียงขຌางมากอนุมัติ฿หຌลือกตัๅงกรรมการทีไครบก าหนด
ออกตามวาระทัๅง ไ ทาน กลับขຌาด ารงต าหนงอีกวาระหนึไง ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
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 นายสมชาย อังสนันท์  
หในดຌวย จ านวน โๆุๆ้ไ,่เ็ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.ๆ7 

เมหในดຌวย จ านวน แ5เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เแ 

งดออกสียง จ านวน ่็,็5เ สียง คิดป็นรຌอยละ 0.ใโ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
 นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ  

หในดຌวย จ านวน โๆุๆ้โ,็เ็ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.ๆๆ 

เมหในดຌวย จ านวน  เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน ้เุเเเ สียง คิดป็นรຌอยละ 0.ใไ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
 นางอืๅอมพร ภมรบุตร 

หในดຌวย จ านวน โๆุ็โไุโเ็ สียง คิดป็นรຌอยละ ้้.็่ 

เมหในดຌวย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน 5ุ่5เเ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.โโ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
 นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ 

หในดຌวย จ านวน โๆุๆโ็,ใเ็ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.ไโ 

เมหในดຌวย จ านวน   แ5เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เแ 

งดออกสียง จ านวน แ55,โ5เ สียง คิดป็นรຌอยละ 0.5็ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ 5 จ านวน แ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน แเเ หุຌน 
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วาระทีไ ๆ พิจารณาอนุมัติการตงตัๅงกรรมการ฿หม – นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ  
ประธานฯ เดຌจง฿หຌทีไประชุมทราบวา ตามขຌอบังคับขຌอทีไ  แโ ก าหนดวาบริษัทมี

คณะกรรมการเมนຌอยกวา 5 คน ตเมกิน แ5 คน ละกรรมการเมนຌอยกวากึไงหนึไงตຌองมีถิไนทีไอยู฿น
ประทศเทย ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทัๅงสิๅน แเ ทาน ละ฿นชวงทีไผาน บริษัทมีการขยายตัวทาง
ธุรกิจละมีอัตราการติบตทางดຌานยอดขาย ละก าลังการผลิตอยางตอนืไอง บริษัทมีความ
จ าป็นตຌองตงตัๅงกรรมการพิไมติม พืไอรวมบริหารกิจการดຌวยวิสัยทัศน์ทีไกຌาวหนຌาละทันตอ
สถานการณ์การปลีไยนปลง฿นปัจจุบัน ทัๅงนีๅ คณะกรรมการเดຌกลัไนกรองลຌวหในวาผูຌสนอชืไอป็น
กรรมการ฿หมป็นผูຌมีคุณสมบัติทีไหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท จึงสนอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาตงตัๅง
กรรมการ฿หมของบริษัท รายละอียดของกรรมการทีไสนอชืไอ฿หมนีๅเดຌสดงอยู฿นอกสารนบ 5 ของ
หนังสือชิญประชุมนีๅ  

คณะกรรมการบริษัทหในวาผูຌสนอชืไอป็นกรรมการ - นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ ป็นผูຌมี
คุณสมบัติทีไหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงหในสมควร฿หຌทีไประชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌ
ถือหุຌนลือกตัๅงกรรมการคน฿หม ภาย฿ตຌหลักกณฑ์ขຌอบังคับของบริษัทละตามกฎหมาย 

ประธานเดຌปຂดอกาส฿หຌทีไประชุมสอบถาม มืไอเมมีผูຌถือหุຌนสอบถามพิไมติม ประธานฯ จึงเดຌ
ขอ฿หຌทีไประชุมท าการพิจารณาการลือกตัๅงลงคะนน  
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณา ละมีมติดຌวยสียงขຌางมากอนุมัติ฿หຌลือกตัๅง นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ 
ป็นกรรมการ฿หมของบริษัท ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โๆุ็่โ,็เ็ สียง คิดป็นรຌอยละ แเเ.เเ 

เมหในดຌวย จ านวน    เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน  เ สียง คิดป็นรຌอยละ 0.เเ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ ็   พิจารณาอนุมัติคาตอบทนกรรมการละกรรมการชุดยอยตาง โ ส าหรับปี โ5ๆเ 

ส าหรับการพิจารณาวาระนีๅ ประธานฯ ขอ฿หຌนายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการ 
ป็นผูຌสนอรายละอียดตอทีไประชุม ดยประธานฯ จຌงตอทีไประชุมวา ตามรายละอียด฿นอกสารทีไ
จัดสง฿หຌกับผูຌถือหุຌนทุกทาน พรຌอมกับหนังสือชิญประชุมครัๅงนีๅลຌว 

นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ สนอตอผูຌถือหุຌนวาจากการพิจาณาก าหนดคาตอบทนของ
คณะกรรมการบริษัทส าหรับป โ5ๆเ นัๅน คณะกรรมการของบริษัท เดຌท าการพิจารณาดย฿ชຌ
ฐานขຌอมูลคาตอบทนกรรมการ จากบริษัทจดทะบียน฿นป โ55้ ซึไงจัดท าดยสถาบันกรรมการเทย
รวมกับตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ป็นฐานขຌอมูลอຌางอิง฿นการพิจารณาก าหนดคาตอบทน
กรรมการ ดยทียบคียงกับกลุมอุตสาหกรรมทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน ละค านึงถึงความหมาะสม
กีไยวกับประภทธุรกิจ  รวมถึง การพิจารณาคาตอบทนกรรมการตามความหมาะสมกับ
ประสบการณ์ บทบาท หนຌาทีไละความรับผิดชอบของกรรมการ  
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นืไองจากอัตราคาตอบทนดิมนัๅนเดຌมีคงอัตราเวຌป็นวลา ไ ปนับตัๅงตป โ55ๆ ทีไเดຌมีการ
ปรับพิไมครัๅงลาสุด ประกอบกับผลการด านินงานของคณะกรรมการ฿นรอบ ไ ปทีไผานมากใมีอัตราการ
ติมตทีไดียีไยม สดงถึงประสิทธิภาพ฿นการด านินงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน จึงหในสมควร
สนอ฿หຌปรับอัตราคาตอบทนของกรรมการละกรรมการชุดยอยตาง โ ขึๅนลใกนຌอย ละ฿นปทีไผาน
มาเดຌมีการตัๅงคณะกรรมการบริหารความสีไยงขึๅนป็นคณะกรรมการชุดยอยอีกชุดหนึไง จึงหในสมควร
ก าหนดอัตราคาตอบทน฿หຌหมาะสมกับการท างานของคณะกรรมการดังกลาว จึงสนออัตรา
คาตอบทนกรรมการละกรรมการชุดยอย ดังนีๅ  

 ประธานคณะกรรมการ จ านวน ๆ5เุเเเ บาท/ป 
 กรรมการ จ านวน ไเเุเเเ บาท/คน/ป 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน ใเเุเเเ บาท/ป 
 คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน โ5เุเเเ บาท/คน/ป 
 ประธานคณะกรรรมการบริหารความสีไยง 5เุเเเ บาท/ครัๅงประชุม 

 กรรมการบริหารความสีไยง ใเุเเเ บาท/ครัๅงประชุม 

ภายหลังจากทีไเดຌจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามหรือ฿หຌค า
สนอนะ ประธานฯ จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาคาตอบทนของกรรมการละกรรมการชุดยอยตาง 
โ ตามทีไสนอมานีๅ หลังจากเดຌพิจารณาลຌว ผูຌถือหุຌนเดຌมีมติดังนีๅ 
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณา ละมีมติดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวา โ ฿น ใ อนุมัติการจายงิน
คาตอบทนกกรรมการบริษัทละกรรมการชุดยอยตาง โ ตามทีไเดຌสนอมา ดยมีรายละอียดการ
ลงคะนนสียง ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โๆุ็่โุ็เ็ สียง คิดป็นรຌอยละ 100.00 

เมหในดຌวย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน   เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ ่ พิจารณาอนุมัติตงตัๅงผูຌสอบบัญชี ละก าหนดคาตอบทนประจ าปี โ5ๆเ 

ประธานฯ สนอตอทีไประชุม ขอ฿หຌนางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ฿นทีไประชุมนีๅป็นผูຌสนอรายละอียดตอทีไประชุม ดยประธานฯ ขอ฿หຌทีไประชุมท าการ
พิจารณาอกสารนบหมายลข ็ ส าหรับรายละอียดทีไกีไยวขຌอง ซึไงบริษัทเดຌจัดสง฿หຌกผูຌถือหุຌนทุก
ทานพรຌอมกับหนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅลຌว 

นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ รียนตอทีไประชุมวา พืไอ฿หຌป็นเปตามกฎหมายละขຌอบังคับ
ของบริษัท จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาตงตัๅงผูຌสอบบัญชีของบริษัทละก าหนดคาตอบทนของผูຌสอบ
บัญชีส าหรับรอบปบัญชีสิๅนสุด ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆเ ซึไงคณะกรรมการของบริษัท เดຌท าการ
พิจารณาลຌวละหในสมควร฿หຌตงตัๅง 
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แ. นายบัณฑิต ตัๅงภากรณ์   ฿บอนุญาตลขทีไ ่5เ้ ละ/หรือ 
โ. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจเพศาล ฿บอนุญาตลขทีไ ๆแเ5 ละ/หรือ 
ใ. นายสุมธ จຌงสามสี   ฿บอนุญาตลขทีไ ้ใๆโ 
จากบริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด ป็นผูຌสอบบัญชีของบริษัท ดย฿หຌคน฿ดคน

หนึไงป็นผูຌท าการตรวจสอบ ละสดงความหในตองบการงินของบริษัท ดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเดຌท าการพิจารณาละหในสมควร฿หຌสนอคาตอบทนผูຌสอบบัญชีประจ าป โ5ๆเ ป็นงิน 
แุแใเุเเเ บาท  

ภายหลังจากทีไเดຌจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามหรือสนอนะ
พิไมติม ประธานฯจึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาการตงตัๅงผูຌตรวจสอบบัญชีละก าหนดคาตอบทนของ
ผูຌตรวจสอบบัญชีส าหรับป โ5ๆเ 
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณาละอนุมัติดຌวยคะนนสียงขຌางมาก ฿หຌตงตัๅงผูຌสอบบัญชีจาก

บริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด ป็นผูຌสอบบัญชีของบริษัท ฿นป โ5ๆเ ดยมี
รายชืไอผูຌสอบบัญชีดังนีๅ  
แ. นายบัณฑิต ตัๅงภากรณ์   ฿บอนุญาตลขทีไ ่5เ้ ละ/หรือ 
โ. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจเพศาล ฿บอนุญาตลขทีไ ๆแเ5 ละ/หรือ 
ใ. นายสุมธ จຌงสามสี   ฿บอนุญาตลขทีไ ้ใๆโ 
ดย฿หຌคน฿ดคนหนึไงป็นผูຌท าการตรวจสอบ สดงความหในตอ ละลงนาม฿นงบการงินของ
บริษัท ดยทีไประชุมเดຌอนุมัติคาสอบบัญชีประจ าป โ5ๆเ ป็นจ านวนงิน แุแใเุเเเ บาท 
ดยมีรายละอียดคะนนสียง ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โๆุ็่โุ็เ็ สียง คิดป็นรຌอยละ แเเ.เเ 

เมหในดຌวย จ านวน  เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน  เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ ้ พิจารณาอนุมัติกຌเขขຌอบังคับของบริษัท  
ประธานฯ สนอตอทีไประชุม ขอ฿หຌนายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการป็นผูຌสนอ

ขຌอมูลละรายละอียด฿หຌกับทีไประชุมทราบวา นืไองจากมืไอการประชุมสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 
5ๆ ผูຌถือหุຌนของบริษัทเดຌอนุมัติ฿หຌขยายสัดสวนการถือหุຌนของผูຌถือหุຌนทีไมิ฿ชคนเทยถูกจ ากัดป็นรຌอย
ละ แเเ พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿นการถือหุຌนของผูຌถือหุຌนทีไมิ฿ชคนเทยนัๅน ละพืไอ฿หຌกิดความ
คลองตัว฿นการซืๅอขายหุຌน฿นตลาดหลักทรัพย์ทีไยังคงจ ากัดอยู ตการขยายสัดสวนดังกลาวจ าป็นตຌอง
กຌเขขຌอบังคับของบริษัท ขຌอ แเ รืไองขຌอจ ากัดการอนหุຌนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับมติดังกลาว ดยกຌเข
ขຌอ แเ จากดิม ขຌอ แเ หุຌนของบริษัทอนเดຌดยเมมีขຌอจ ากัด วຌนตการอนหุຌนนัๅนป็นหตุ฿หຌมีคน
ตางดຌาวถือหุຌน฿นบริษัทกินกวารຌอยละ ่5 ของจ านวนหุຌนทีไเดຌออกละจ าหนายลຌวทัๅงหมด กຌเข
฿หมป็น ขຌอ แเ หุຌนของบริษัทอนเดຌดยเมมีขຌอจ ากัด  
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มืไอกรรมการผูຌจัดการเดຌชีๅจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว ประธานฯ เดຌ฿หຌทีไประชุม
สอบถาม ซึไง นายอนุ วองสารกิจ ผูຌถือหุຌนรายยอยเดຌสอบถามดังนีๅ  
Q: หตุผล฿นการกຌเขขຌอบังคับ ขຌอ แเ พราะหตุ฿ด  
A: ประธานเดຌ฿หຌนายปຂติพงศ์ อาชามงคล ผูຌจัดการผนกกฎหมาย ตอบขຌอซักถามดังกลาวซึไง

ผูຌจัดการผนกกฎหมายเดຌชีๅจงวา การกຌเขขຌอบังคับดังกลาวนัๅนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับมติทีไผูຌ
ถือหุຌนเดຌอนุมัติ฿หຌขยายการถือหุຌนของคนตางดຌาวป็นรຌอยละ แเเ ซึไงเดຌรับอนุมัติจากทีไ
ประชุมผูຌถือหุຌนสามัญประจ าป ครัๅงทีไ 5ๆ ซึไง฿นการประชุมคราวทีไผานมาควรท ากຌเข
ขຌอบังคับขຌอ แเ ดังกลาวเป฿นคราวดียวกัน ตเมเดຌมีการกຌเข จึงน ากลับมาสนอ฿หຌทีไ
ประชุมพิจารณากຌเขขຌอบังคับ ขຌอ แเ ฿นคราวนีๅทานัๅน   
มืไอเดຌตอบขຌอซักถามจนป็นทีไขຌา฿จลຌว ประธานฯจึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาการกຌเข

ขຌอบังคับของบริษัท ขຌอ แเ ตามทีไสนอมาขຌางตຌน  
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณาละอนุมัติดຌวยคะนนสียงขຌางมาก ฿หຌกຌเขขຌอบังคับ

ของบริษัท ขຌอ แเ ตามทีไสนอมาขຌางตຌน  
หในดຌวย จ านวน โๆุ็่โุ็เ็ สียง คิดป็นรຌอยละ แเเ.เเ 

เมหในดຌวย จ านวน  เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

งดออกสียง จ านวน  เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 

บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5เ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โๆุ็่โุ็เ็ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ แเ  พิจารณาวาระอืไนโ ิถຌามีี 
ประธาน฿นทีไประชุมเดຌปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนเดຌซักถามขຌอมูลหรือสนอขຌอสนอนะ฿หຌกับทางบริษัท 
ซึไงมีผูຌถือหุຌนเดຌสนอขຌอสนอนะละสอบถามขຌอมูลพิไมติมดังนีๅ  
 
คุณอนุ วองสารกิจ ผูຌถือหุຌนรายยอย เดຌสอบถามขຌอมูลดังนีๅ  
Q: บริษัทมีก าลังการผลิตทา฿ด 
A: ปัจจุบันบริษัทมีก าลังการผลิต ทัๅงหลอดละกระป๋องอลูมินียม ดยรวมประมาณ แุโเเ 

ลຌานชิๅน ซึไงปัจจุบัน฿ชຌผลิตอยูพียงค ็เ% ยังพียงพอตอการรองรับการผลิต฿นอนาคต  
Q: ปัจจุบันมีสัดสวนทางการตลาดอยางเร  
A: ปัจจุบันมีสัดสวนทางการตลาด ฿นสวนของกระป๋องอลูมินียมรຌอยละ ไ หลอดอลูมินียม 

รຌอยละ โ ละหรียญอลูมินียมรຌอยละ ็.5   
Q: การ฿หຌครดิตทอมกับลูกหนีๅ ละซัพพลายออร์ ก าหนดเวຌอยางเร 
A: บริษัท฿หຌสินชืไอกับลูกคຌา อยูระหวาง ็ – ้เ วัน สวนซัพพลายออร์อยูระหวาง ใเ – ้เ วัน  




