
 

รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปีผูຌถือหุຌน ครัๅงทีไ 59 

ของ 
บริษัท อลูคอน จ ากัด ิมหาชนี 

วลา ละสถานทีไ 
การประะชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 59 จัดขึๅนมืไอวันพฤหัสบดีทีไ แ่ มษายน โ56โ วลา 
แเ.เเ น. ณ หຌองประชุม โโโ ศูนย์นิทรรศการละการประชุมเบทค ลขทีไ ่่ ถนนบางนา-ตราด 
กม.แ บางนา กรุงทพมหานคร แเโๆเ  
รายชืไอกรรมการทีไขຌารวมประชุม 

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

กรรมการบริหารความสีไยง 
ไ. นางสาวสาลินี มาตานี กรรมการุ ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการ 
5. นายศุภชัย หลอวณิชย ์ กรรมการุ ผูຌจัดการรงงาน 
ๆ. นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ กรรมการอิสระุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
็. นายทชิยูกิ คอิกะ กรรมการอิสระุ กรรมการตรวจสอบ ละ กรรมการบริหารความสีไยง 
่. นายวิบูลย์ อืๅออนันต์ กรรมการอิสระุ ประธานคณะกรรมการบริหารความสีไยง 
้. นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ กรรมการ 
รายชืไอกรรมการทีไเมเดຌขຌารวมประชุม 

แ. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ 
สาหตุของการเมขຌาประชุม :  

กรรมการอิสระุ กรรมการตรวจสอบ 
นืไองจากติดภารกิจส าคัญทีไตางประทศ  

บริษัทมีกรรมการจ านวน แเ ทานขຌารวมประชุมจ านวน ้ ทานคิดป็นรຌอยละ ้เ ของคณะกรรมการ 
รายชืไอบุคคลทีไกีไยวขຌองทีไขຌารวมประชุม 

แ. นายสุมธ จຌงสามสี  ผูຌตรวจสอบบัญชี – บริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด 
โ. นายปຂติพงศ์ อาชามงคล ลขานุการบริษัท ละผูຌจัดการผนกกฎหมาย 
ใ. นางสาวจิตรา ชัยส าอางค์ ผูຌจัดการอาวุสผนกบัญชีละการงิน 
ไ. นางสาวกาญจนา ปຂยะชาติ ผูຌจัดการอาวุสผนกบัญชีละการงิน 
5. นายทรงชัย ลิๅมสมบัติอนันต์ ผูຌจัดการผนกขาย  
ๆ. นายสราวุธ สภุา  ผูຌจัดการผนกทคนลยีสารสนทศ 



็. นายศรีชัย ชุติธาดากุล ผูຌจัดการผนกทรัพยากรบุคคล 
ริไมประชุม 

ประธานฯ เดຌกลาวตຌอนรับผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุมละเดຌนะน าคณะกรรมการตอทีไประชุม 
หลังจากนัๅนเดຌจຌง฿หຌทีไประชุมทราบถึงจ านวนผูຌถือหุຌนละจ านวนหุຌนทีไลงทะบียนขຌารวมประชุมดย
มีรายละอียด ดังนีๅ 

 จ านวนผูຌถือหุຌนทีไมาดຌวยตนองจ านวน 35 คนรวมจ านวนหุຌน 24,866,525 หุຌน 

 จ านวนผูຌรับมอบฉันทะจ านวน 13 คนรวมจ านวนหุຌน 3,199,650 หุຌน 

 รวมจ านวนผูຌถือหุຌนทัๅงหมด 48 คนรวมจ านวนหุຌนทัๅงหมด 28,066,175 หุຌน ทากับ
รຌอยละ 64.97 ของจ านวนหุຌนของบริษัททีไ ออกละสนอขายทัๅ งหมด คือ 
ไใุแุ้้้่ๆ หุຌน ดังนัๅนจึงครบป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติหงขຌอบังคับของ
บริษัท 

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

 ผูຌถือหุຌนมีสิทธิออกสียงดยหนึไงหุຌนทากับหนึไงสียง 
 ทีไประชุมจะท าการพิจารณาละออกสียงลงคะนนทีละวาระ ตามระบียบวาระซึไง

เดຌสง฿หຌกผูຌถือหุຌน รวมทัๅงหมด ่ 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 ยกวຌนวาระทีไ ๆ ทีไจะตຌอง
เดຌรับคะนนเมนຌอยกวา โ ฿น ใ ของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 



฿นการประชุมครัๅงนีๅ บริษัทเดຌท าการรียนชิญนายสุมธ จຌงสามสี ผูຌสอบบัญชีของบริษัท 
พืไอท าหนຌาทีไป็นกรรมการตรวจนับคะนนสียง ละเดຌรียนชิญผูຌถือหุຌนจ านวน โ ทานคือ  
นางยุพา นาคสินหผล ละ นางสาวจ านียร ปลัไงปลง รวมป็นสักขีพยาน฿นการตรวจนับลงคะนน 

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

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

โไ มษายน โ5ๆแ  
ประธานฯ ขอ฿หຌทีไประชุมท าการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าป 

ผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 5่ มืไอวันอังคารทีไ โไ มษายน โ5ๆแ ซึไงเดຌจัดสงส านา฿หຌกผูຌถือหุຌน พรຌอมกับ
หนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅลຌว รายงานการประชุมฉบับนีๅเดຌมีการน าสง฿หຌกับตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทยมืไอวันทีไ ่ พฤษภาคม โ5ๆแ ละเดຌมีการสดงเวຌบนวຍบเซด์ซึไงผานมาเมมีผูຌถือหุຌน฿ด
ตຌยຌงหรือคัดคຌานรายงานการประชุมดังกลาว   

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

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

รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 5่ ตามทีไประธานฯสนอ ดยมี
รายละอียดการออกสียงลงคะนน ดังนีๅ 
หในดຌวย จ านวน 28,073,875 สียง คิดป็นรຌอยละ 99.98 
เมหในดຌวย จ านวน 800 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.01 
งดออกสียง จ านวน 400 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.01 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 5ใ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง โ่ม

เ็5มเ็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุมละ
มีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ แ จ านวน 5 ทาน ถือ
หุຌนจ านวน ุ่้เเ หุຌน 

วาระทีไ โ  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี โ5ๆแ ละผลการด านินงานของบริษัท฿นรอบปี
บัญชี โ5ๆแ 

ประธานฯ สนอตอทีไประชุม฿หຌนายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการของบริษัท ป็น
ผูຌรายงานผลการด านินงานของบริษัทประจ าป โ5ๆแ ตามรายละอียดทีไปรากฏ฿นรายงานประจ าป 
ซึไงเดຌสง฿หຌกผูຌถือหุຌนทุกทาน พรຌอมกับหนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅลຌว 



นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌรายงานตอทีไประชุมกีไยวกับผลการด านินงานของบริษัท ซึไงมี
รายละอียดปรากฏตามรายงาน฿นหนังสือรายงานประจ าป โ5ๆแ หนຌาทีไ ๆ  

นอกจากนัๅน นายปຂติพงศ์ อาชามงคล ลขานุการบริษัท เดຌรายงานรืไองนยบายตอตຌาน
คอร์รัปชัไนวา บริษัทฯเดຌประกาศ฿ชຌนยบายตอตຌานคอร์รัปชัไนมืไอวันทีไ แใ พฤศจิกายน โ55็ ละเดຌ
สดงจตนารมณ์ขຌารวมครงการนวรวมปฏิบัติภาคอกชนเทย฿นการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชัน 
(CAC) ละก าลังด านินการพืไอขอรับ฿บรับรองตอเป 

วาระนีๅป็นวาระจຌงพืไอทราบ จึงเมเดຌมีการลงคะนนสียงตอยาง฿ด   
วาระทีไ ใ  พิจารณาอนุมัติละรับรองงบการงินของบริษัทเดຌก งบสดงฐานะทางการงินละ

งบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆแ 

ประธานฯ เดຌรียนชิญคุณอืๅอมพร ภมรบุตร ผูຌชวยกรรมการผูຌจัดการอาวุสป็นผูຌสนอ
รายละอียดตอทีไประชุมพืไอพิจารณาอนุมัติงบการงิน งบสดงฐานะทางการงิน ละงบก าเรขาดทุน
บใดสรใจของบริษัทประจ าปสิๅนสุด ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆแ ซึไงเดຌรับการตรวจสอบจากผูຌสอบบัญชี
รับอนุญาต ละเดຌผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบลຌว ซึไงเดຌจัดสง฿หຌกับผูຌถือหุຌนพรຌอม
กับหนังสือชิญประชุมครัๅงนีๅลຌว  

คุณอืๅอมพร ภมรบุตรเดຌสรุปจุดดนทางการงินตามงบการงินดังนีๅ  
รายการ โ5ๆเ โ5ๆแ ปลีไยนปลง 

รายเดຌ ๆุโ่เ.้ไ ลຌานบาท 6,518.08 ลຌานบาท +3.78% 

รายจายรวม 5ุใเๆ.้โ ลຌานบาท 5,626.38 ลຌานบาท +6.02% 

ตຌนทุนทางการงิน ใ.ใเ ลຌานบาท 2.15 ลຌานบาท -34.85% 

ก าเรกอนภาษีงินเดຌ  ้็ไ.เโ ลຌานบาท 891.70 ลຌานบาท -8.45% 

ก าเรสุทธิ ็่ใ.็ไ ลຌานบาท 719.67 ลຌานบาท -8.17% 

ก าเรสุทธิตอหุຌน   แ่.แไ บาท 16.66 บาท -8.17% 

สินทรัพย์รวม ๆุใไไ.้แ ลຌานบาท  6,780.49 ลຌานบาท +6.87% 

หนีๅสินรวม แุเ็ใ.็้ ลຌานบาท 1,237.43 ลຌานบาท +15.24% 

สวนของผูຌถือหุຌนรวม 5ุโ็แ.แแ ลຌานบาท 5,543.06 ลຌานบาท +5.16% 

คุณอืๅอมพร ภมรบุตร เดຌชีๅจง฿หຌทีไประชุมทราบวา รายเดຌทีไเดຌสดง฿นตารางขຌางตຌนนีๅมาจาก 
ิแี รายเดຌจากการขายสินคຌา ิโี ก าเรจากอัตราลกปลีไยนสุทธิ ละ ิใี รายเดຌอืไน ซึไงเดຌรายเดຌจาก
การขายสินคຌา฿นป โ5ๆแ นัๅนประกอบดຌวยรายเดຌจากกระป๋องละหลอดอลูมินียม จ านวน 3,524.2 
ลຌานบาท ละรายเดຌจากหรียญอลูมินียมจ านวน 2,780.2 ลຌานบาท  

หลังจากเดຌชีๅจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว ประธานฯ เดຌปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนเดຌ
สอบถามขຌอมูลพิไมติม   

คุณสมบูรณ์ ประภัสสรชัยกุล เดຌสอบถามวาจากงบการงินทีไเดຌสดงนัๅน ปรากฎวามียอด
สินคຌาคงหลือละหนีๅสินหมุนวียนสูงขึๅนมืไอทียบกับปทีผานมา จึงอยากสาหตุวาพราะอะเร  

คุณทะคะอะกิ ทาคะอุจิ ละคุณอืๅอมพร ภมรบุตร เดຌรวมกันชีๅจงวา ยอดสินคຌาคงหลือ
ละหนีๅสินหมุนวียนสูงขึๅนนัๅน นืไองจากสหรัฐอมริกามีมาตรการตอบตຌรัสซีย ซึไงบริษัท Russel 
ป็นบริษัทผลิตอลูมินียมขนาด฿หญ ท า฿หຌกิดผลกระทบ฿นดຌานราคา ซึไงอลูมินียมกຌอนป็นวัตถุดิบ
หลักส าหรับการผลิตของอลูคอน จึงตຌองมีการส ารองวัตถุดิบ฿หຌพียงพอตอการผลิตของอลูคอน ป็น



ผล฿หຌสินคຌาคงหลือมีสูงกวาดิม ละ฿นการส ารองวัตถุดิบกใตຌองมีการ฿ชຌซืๅอวัตถุดิบจ านวนมาก จึงตຌอง
กูຌยืมงินจากบริษัททีไกีไยวขຌอง จึงป็นผล฿หຌหนีๅสินหมุนวียนสูงขึๅนชนกัน ตเดຌมีการคืนงินกูຌ฿หຌกับ
บริษัททีไกีไยวขຌองป็นระยะ 

คุณกัญญา กิจขันธ์ เดຌสอบถามวา อลูมินียมคอยส์ทีไสัไงซืๅอจากประทศจีน มีคุณภาพหรือเม 
คุณทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌจຌงวาอลูมินียมคอยส์สวน฿หญทีไซืๅอมามีคุณภาพ มีพียงลใอต

ดียวทานัๅนทีไมีปัญหา  
มืไอเมมีผูຌถือหุຌนคน฿ดสอบถามพิไมติมลຌว ประธานฯ จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาอนุมัติละ

รับรองงบการงินของบริษัทเดຌก งบสดงฐานะทางการงิน ละงบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ 
ธันวาคม โ56แ หลังจากเดຌพิจารณาลຌว ผูຌถือหุຌนเดຌมีมติดังนีๅ 
มติ: ทีไประชุมท าการพิจารณาอนุมัติละรับรองงบการงินของบริษัท ประกอบดຌวย งบสดงฐานะ

ทางการงิน งบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ561 ตามทีไประธานฯเดຌสนอ 
ดຌวยคะนนสียงขຌางมากดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน 28,090,375 สียง คิดป็นรຌอยละ 100.00 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆเ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุใ็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ ใ จ านวน ็ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน แ5ุใเเ หุຌน 

วาระทีไ ไ  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าเรจากผลการด านินงานประจ าปี โ561 ละการจาย
ปันผล 

ส าหรับวาระการพิจารณานีๅ ประธานฯ ขอ฿หຌนายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการ 
ป็นผูຌสนอรายละอียดตอทีไประชุม 

นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ รายงานตอทีไประชุมวา จากผลการด านินงาน฿นรอบปบัญชีสิๅนสุด 
ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ561 บริษัทมีก าเรสุทธิป็นงินจ านวนรวมทัๅงสิๅน 719ุ665ุ701 บาท ซึไง
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาลຌว ละหในวา นืไองจากบริษัทเดຌท าการจัดสรรก าเรป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายครบลຌว ละบริษัทมีก าเรมากพียงพอ฿นการจายป็นงินปันผล฿หຌกับผูຌถือหุຌน
ของบริษัท ดยยังคงมีความสามารถ฿นการขยายกิจการเดຌอยางตอนืไอง ดังนัๅน จึงขอ฿หຌทีไประชุมท า
การพิจารณาอนุมัติ วันก าหนดสิทธิของผูຌถือหุຌน฿นการรับงินปันผลคือวันทีไ 3 พฤษภาคม โ5ๆ2 ละ
ก าหนดจายงินปันผล฿นวันทีไ แ5 พฤษภาคม โ5ๆ2 ทัๅงนีๅ ป็นเปตามทีไบริษัทเดຌจຌงเวຌกับตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทย 
 นอกจากนีๅ บริษัท ขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาอนุมัติการจายงินปันผลดังนีๅ 
      ไ.แ  บริษัทจะท าการจายปันผล ป็นงินสด฿นอัตรา แ0 บาท ตอหุຌน 

ไ.โ  ฿นการจายปันผล บริษัทจะท าการหักภาษี ณ ทีไจาย฿นปันผลดังกลาว฿นอัตรารຌอยละ แเ 
ดังนัๅน จ านวนภาษีทีไจะถูกหักเวຌคิดป็นจ านวน แ บาทตอหุຌน ดยจ านวนงินปันผล ทีไผูຌ



ถือหุຌนจะเดຌรับหลังหักภาษี ณ ทีไจายลຌวจะทากับ 9 บาทตอหุຌน ละรวมป็นจ านวน
งินปันผลทัๅงหมดทีไบริษัทจะตຌองจายทากับ 431ุ9ุ้้860 บาท  

ทัๅงนีๅ รายละอียดตางโ ปรากฏอยู฿นอกสารนบ ไ ซึไงเดຌจัดสง฿หຌกผูຌถือหุຌนพรຌอมกับ
หนังสือชิญประชุมครัๅงนีๅลຌว 

นอกจากนัๅน นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌจงรายละอียดการจายงินปันผลยຌอนหลังระหวาง
ป โ556 – โ561 ของบริษัท มีดังนีๅ 

ป ก าเรสุทธิ 
ิพันบาที 

งินปันผล 
ิบาที 

รຌอยละของ 
ก าเรสุทธิ 

โ55ๆ ๆ็ุ้โไไ ่.เเ 5เ.่่ 

โ55็ ็5เุ็โ่ แเ.เเ 5็.5ไ 

โ55่ ็็5ุเๆ็ แเ.เเ 55.็ไ 

โ55้ แุเๆุ้่แโ แ5.เเ ๆเ.5็ 

2560 790,969 11.00 60.63 

2561 719,665 10.00 60.03 

หลังจากเดຌชีๅจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามพิไมติม ประธานฯ 
จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณารืไองดังกลาว  
มติ:  ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณา ละมีมติดຌวยสียงขຌางมากดยหในวาบริษัทมีผลก าเรจากการ

ด านินงานมากพียงพอทีไจะจายป็นงินปันผล ละบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบตาม
จ านวนทีไพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. โ5ใ5 ก าหนดเวຌ ดังนัๅนทีไประชุม฿หญ
สามัญประจ าปผูຌถือหุຌน จึงอนุมัติจายปันผล฿นอัตรา แ0.00 บาทตอหนึไงหุຌน คิดป็นจ านวน
งินรวมทัๅงสิๅน ไ31ุ9ุ้้่ๆ0 ลຌานบาท ซึไงสอดคลຌองกับนยบาย฿นการจายงินปันผลของ
บริษัท ดยมีรายละอียดตามทีไเดຌสนอ฿นทีไประชุมดังกลาวขຌางตຌน 
ทีไประชุมเดຌอนุมัติ฿หຌจายงินปันผลดังกลาวกผูຌถือหุຌน ฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับปันผลตามทีไ
ขຌอบังคับของบริษัทก าหนดเวຌ ดยป็นผูຌทีไมีรายชืไอ ณ วันก าหนดรายชืไอผูຌถือหุຌนทีไมีสิทธิรับ
ปันผล฿นวันทีไ 3 พฤษภาคม โ5ๆ2 ละก าหนด฿หຌจายงินปันผล฿นวันทีไ แ5 พฤษภาคม โ5ๆ2  

ดยทีไประชุมผูຌถือหุຌนเดຌมีมติอนุมัติดຌวยคะนนสียงขຌางมาก ดังนีๅ 
หในดຌวย จ านวน 28,090,875 สียง คิดป็นรຌอยละ 100.00 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุ่็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ ไ จ านวน แ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน 5เเ หุຌน 



วาระทีไ 5 พิจารณาอนุมัติการตงตัๅงกรรมการทนกรรมการทีไครบก าหนดออกจากต าหนง
ตามวาระ มีรายนามดังนีๅ นางสาวสาลินี มาตานีุ นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ ุ 
นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ ละนายกฤษณ์ อินทวัฒน์  

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

฿นทุกโปี 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. นางสาวสาลินี มาตานี  
โ. นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์  
ใ. นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ  
ไ. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์  
คณะกรรมการเดຌสนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพิจารณาตงตัๅงกลับมาด ารงต าหนงอีกวาระหนึไง 

ทัๅงสีไทาน ตนืไองจากมีกรรมการสามทานคือ คุณสาลินี มาตานี คุณวรินทร์พร อืๅออนันต์ ละคุณ
กฤษณ์ อินทวัฒน์ ป็นผูຌมีสวนเดຌสีย จึงงดออกสียงลงคะนน฿นสวนของการลือกตัๅงกรรมการกลับ
ขຌาด 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 กผูຌถือหุຌนลຌว  

มืไอเมมีผูຌถือหุຌนสอบถามหรือ฿หຌขຌอสนอนะ ประธานฯ จึงเดຌขอ฿หຌทีไประชุมท าการพิจารณา
การลือกตัๅงกรรมการป็นรายบุคคล ละมีมติดังนีๅ 
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณา ละมีมติดຌวยสียงขຌางมากอนุมัติ฿หຌลือกตัๅงกรรมการทีไครบก าหนด
ออกตามวาระทัๅงสีไทาน กลับขຌาด ารงต าหนงอีกวาระหนึไง ดยทีไประชุมมีมติอนุมัติดຌวยคะนนสียง
ขຌางมาก฿นการลือกตัๅงกรรมการตละคนดังนีๅ  

 นางสาวสาลินี มาตานี        
หในดຌวย จ านวน 27,844,075 สียง คิดป็นรຌอยละ 99.12 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน 246,800 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.88 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 



ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุ่็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
 นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์   

หในดຌวย จ านวน 27,935,425 สียง คิดป็นรຌอยละ 99.45 
เมหในดຌวย จ านวน 150 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน 155,300 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.55 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุ่็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
 นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ 

หในดຌวย จ านวน 28,089,775 สียง คิดป็นรຌอยละ 99.99 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน 1,100 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.01 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุ่็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
 นายกฤษณ์ อินทวัฒน์  

หในดຌวย จ านวน 28,089,625 สียง คิดป็นรຌอยละ 99.99 
เมหในดຌวย จ านวน 150 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน 1,100 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.01 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุ่็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ ๆ   พิจารณาอนุมัติคาตอบทนกรรมการละกรรมการชุดยอยตาง โ ส าหรับปี โ5ๆ2 

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

นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ สนอตอผูຌถือหุຌนวาจากการพิจาณาก าหนดคาตอบทนของ
คณะกรรมการบริษัทส าหรับป โ5ๆ2 นัๅน คณะกรรมการของบริษัท เดຌท าการพิจารณาดย฿ชຌ
ฐานขຌอมูลคาตอบทนกรรมการ จากบริษัทจดทะบียน฿นป โ561 ซึไงจัดท าดยสถาบันกรรมการเทย
รวมกับตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ป็นฐานขຌอมูลอຌางอิง฿นการพิจารณาก าหนดคาตอบทน
กรรมการ ดยทียบคียงกับกลุมอุตสาหกรรมทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน ละค านึงถึงความหมาะสม



กีไยวกับประภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาคาตอบทนกรรมการตามความหมาะสมกับ
ประสบการณ์ บทบาท หนຌาทีไละความรับผิดชอบของกรรมการ  

นืไองจากอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอนุมัติ฿นปทีไผานมา ทางคณะกรรมการหในสมควร฿หຌ฿ชຌ
อัตราดิมตอเปอีกหนึไงป จึงสนออัตราคาตอบทนกรรมการละกรรมการชุดยอยดังนีๅ  

 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 28,090,875 สียง คิดป็นรຌอยละ 100.00 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0 
งดออกสียง จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุ่็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ ็ พิจารณาอนุมัติตงตัๅงผูຌสอบบัญชี ละก าหนดคาตอบทนประจ าปี โ5ๆ2 

ประธานฯ สนอตอทีไประชุม ดยนางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป็นผูຌสนอรายละอียดตอทีไประชุม ดยพิจารณาอกสารนบหมายลข ็ ส าหรับ
รายละอียดทีไกีไยวขຌอง ซึไงบริษัทเดຌจัดสง฿หຌกผูຌถือหุຌนทุกทานพรຌอมกับหนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅ
ลຌว 

นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ รียนตอทีไประชุมวา พืไอ฿หຌป็นเปตามกฎหมายละขຌอบังคับ
ของบริษัท จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาตงตัๅงผูຌสอบบัญชีของบริษัทละก าหนดคาตอบทนของผูຌสอบ
บัญชีส าหรับรอบปบัญชีสิๅนสุด ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆโ ซึไงคณะกรรมการของบริษัท เดຌท าการ
พิจารณาลຌวละหในสมควร฿หຌตงตัๅง 

1. นายสุมธ จຌงสามสี   ฿บอนุญาตลขทีไ ้ใๆโ ละ/หรือ 
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์  ฿บอนุญาตลขทีไ ่ไแใ ละ/หรือ 
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ  ฿บอนุญาตลขทีไ แเๆเไ  



จากบริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด ป็นผูຌสอบบัญชีของบริษัท ดย฿หຌคน฿ดคน
หนึไงป็นผูຌท าการตรวจสอบ ละสดงความหในตองบการงินของบริษัท ดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเดຌท าการพิจารณาละหในสมควร฿หຌสนอคาตอบทนผูຌสอบบัญชีประจ าป โ5ๆโ ป็นงิน 
แุแ้เุเเเ บาท  

ภายหลังจากทีไเดຌจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามหรือสนอนะ
พิไมติม ประธานฯจึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาการตงตัๅงผูຌตรวจสอบบัญชีละก าหนดคาตอบทนของ
ผูຌตรวจสอบบัญชีส าหรับป โ5ๆโ 
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณาละอนุมัติดຌวยคะนนสียงขຌางมาก ฿หຌตงตัๅงผูຌสอบบัญชีจาก

บริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด ป็นผูຌสอบบัญชีของบริษัท ฿นป โ5ๆโ ดยมี
รายชืไอผูຌสอบบัญชีดังนีๅ  
1. นายสุมธ จຌงสามสี   ้ใๆโ ละ/หรือ 
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์  ่ไแใ ละ/หรือ 
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ  แเๆเไ  
ดย฿หຌคน฿ดคนหนึไงป็นผูຌท าการตรวจสอบ สดงความหในตอ ละลงนาม฿นงบการงินของ
บริษัท ดยทีไประชุมเดຌอนุมัติคาสอบบัญชีประจ าป โ5ๆโ ป็นจ านวนงิน แุแ้เุเเเ บาท 
ดยมีรายละอียดคะนนสียง ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โุ่เุ่่ใ็5 สียง คิดป็นรຌอยละ ้้.้่ 
เมหในดຌวย จ านวน ใเเ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เแ 
งดออกสียง จ านวน โุโเเ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เแ 
บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ๆแ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ่เ้เุ่็5 คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

่. รืไองอืไน โ  
ประธาน฿นทีไประชุมเดຌปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนเดຌซักถามขຌอมูลหรือสนอขຌอสนอนะ฿หຌกับทาง

บริษัท ซึไงมีผูຌถือหุຌนเดຌสนอขຌอสนอนะละสอบถามขຌอมูลพิไมติมดังนีๅ  
 นายวัตสันต์ พงศ์วราภา สอบถามผูຌบริหารวาตลาดอินดียมีผลตอการประกอบธุรกิจของ 
อลูคอนอยางเร  
 นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการเดຌตอบขຌอซักถามดังกลาววาตลาดอินดีย ป็น
ตลาดทีไบริภคกระป๋องอรซอล ิกระป๋องอัดกຍสี ป็นอันดับหนึไงของลก ล าดับทีไสองละสามอยูทีไ
ประทศจีน ละประทศญีไปุ่น ตามล าดับ  ซึไงมืไอสามปทีไผานมารามีการสงกระป๋องปลาเปยังบริษัท
รับจຌางบรรจุนๅ ายาคมี มืไอบรรจุสรใจลຌวกใสงเปขาย฿นประทศอินดีย หรือ สงกระป๋องปลาเปยัง
ลูกคຌา฿นอินดียพืไอบรรจุนๅ ายาคมีลຌวจ าหนาย฿นอินดีย ตตอมาลูกคຌาอินดียหลานีๅมีการผลิต
กระป๋องปลา฿นประทศอินดียอง จึงท า฿หຌยอดขายกระป๋องอลูมินียมลดลง ต฿นขณะดียวกัน 
ยอดสัไงซืๅอหรียญอลูมินียมจากลูกคຌาอินดียกใติบตสูงขึๅนทดทน ท า฿หຌตลาดดຌานกระป๋องลดลงต
ตลาดหรียญอลูมินียมกลับตขึๅน  
 กระป๋องกຍสป็นทีไนิยมมาก฿นประทศอินดีย พราะน าเป฿ชຌ฿นผลิตภัณฑ์ดับกลิไนกาย ตคน
อินดียเมนิยมบรรจุดຌวยกຍส ซึไงกใมีการ฿ชຌผลิตภัณฑ์กระป๋องพลาสิตกมากขึๅนดຌวย ตนืไองจาก



ผลิตภัณฑ์พลาสติกเมป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ผมจึงชืไอวาตลาดกระป๋องอลูมินียมยังมีอกาสตเดຌ
อยางตอนืไอง฿นประทศอินดีย 
 นอกจากนัๅนคุณวัตสันต์ เดຌสอบถามถึงรงงานส ารงทีไก าลังจะปຂดตัวลง฿นอีกสองสามป
ขຌางหนຌา ถึงทิศทางการจัดการ฿นรงงานส ารงวาป็นอยางเร  
 คุณทะคะอะกิ ทาคะอุจิเดຌตอบขຌอซักถามดังกลาววาขณะนีๅรามีสายการผลิตหลืออยูทีไ
ส ารงจ านวน ใ สายการผลิต ละราจะทยอยยຌายสายการผลิตเปปละสายการผลิต ซึไงจะสิๅนสุดลง฿น
ดือนตุลาคม โ5ๆไ อีกสามปขຌางหนຌา ซึไงขณะนีๅผลผลิตของรงงานส ารงอยูทีไ ใ็ใุเเเ ชิๅนตอ
พนักงาน แ ตอป ฿นขณะทีไรงงานศรีราชามีผลผลิตอยูทีไ ่แไุเเเ ชิๅนตอพนักงาน แ คน ตอป ซึไงหใน
วาผลผลิตของรงงานศรีราชาสูงกวารงงานส ารงป็นสองทา ตนืไองจากหตุผล฿นรืไองพนักงานทีไ
ราเดຌมีการอนยຌายเปรงงานศรีราชา พนักงานบางสวนกใเมยอมยຌายดຌวยหตุผลสวนตัว จึงท า฿หຌรา
ตຌองทยอยยຌายเป สวนมืไอรงงานปຂดลงลຌว พืๅนทีไบางสวนราจะท าการกอสรຌางส านักงาน฿หญ สวน
พืๅนทีไทีไหลือรายังเมมีผนงานวาจะขายหรือท าอะเรอยางอืไน  
 คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ สอบถามรืไองการยຌายสายการผลิตเปศรีราชาป็นเปตามผน
หรือเม ลຌวมืไอยຌายสายการผลิตลຌว พนักงานลดลงลຌวทา฿ด ละระบบตรวจสอบถายภาพชวยลด
จ านวนคนทา฿ด ละรืไองคาชดชยรงงานจ านวน ไเเ วัน บริษัทด านินการอยางเร 
 ทางผูຌบริหารเดຌตอบขຌอซักถาม ดยยืนยันวาการยຌายสายการผลิตยังคงป็นเปตามผนทีไวาง
เวຌ สวนรืไองพนักงานทีไส ารงเดຌมีบางสวนยຌายเปท างานทีไรงงานศรีราชา บางสวนสมัคร฿จลาออกตาม
ครงการออรีไรีเทร์ บางสวนกใขอท างานตอจนกวาจะปຂดรงงาน จ านวนพนักงานทีไลดลงยังเมสามารถ
ยืนยันเดຌ สวนรืไองคาชดชย ไเเ วันตามกฎหมายรงงาน฿หมนัๅนเดຌมีการระบุเวຌลຌว฿นงบการงิน 
หมายหตุขຌอ แๆ ดยบริษัทเดຌตัๅงส ารองเวຌลຌวจ านวน โโ ลຌาน ละจะพิไมขึๅนทุกปตามจ านวน
พนักงานทีไท างานกิน โเ ป 
 คุณกัญญา กิจขันธ์ เดຌสอบถามผูຌบริหารวามีนวนຌมจะปຂดสายการผลิตพลาสติกลามินต
หรือเม ละมีนยบายรืไองสิไงวดลຌอมกับบริวณขຌางคียงอยางเร  
 ผูຌบริหารเดຌตอบขຌอซักถาม ดยยืนยันวาเมมีผนการปຂดสายการผลิตพลาสติกลามินต ละ
฿นสวนทีไกีไยวกับสิไงวดลຌอมเดຌมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิไงวดลຌอมของกรมรงงานอุตสาหกรรม 
 คุณสมบูรณ์ ประภัสสรชัยกุล เดຌสอบถามวาทิศทางยอดขาย฿นเตรมาสรกของปนีๅทียบกับป
ทีไผานมาป็นอยางเร ปนีๅมีผลิตภัณฑ์฿หมอะเรบຌาง ละขอสนอนะรืไองการยีไยมชมรงงาน 
 ผูຌบริหารเดຌตอบขຌอซักถาม ดยจຌงวารืไองผลประกอบการ฿นเตรมาสรกนัๅนเมสามารถ
ปຂดผยเดຌ ขอ฿หຌดูรายละอียดจากงบการงินของปทีผานมากับรายงานประจ าปทีไสง฿หຌกับผูຌถือหุຌนทุก
ทาน สวนผลิตภัณฑ์฿หมนัๅน บริษัทฯเดຌมีการพัฒนาขวดอลูมินียมส าหรับผลิตภัณฑ์ชมพูรถยนต์ ละ
ขวดอลูมินียมส าหรับบียร์ ยีไหຌอลีอ ดยเดຌมีการขาย฿หຌกับลูกคຌาเปลຌว฿นชวงปทีผานมา คิดวา
ผลิตภัณฑ์นัๅนจะเดຌรับการตอบรับจากลูกคຌา สวนการยีไยมชมรงงานนัๅนทางบริษัทฯขอรับเวຌพิจารณา 
 




