
 
รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปีผูຌถือหุຌน ครัๅงทีไ 60 

ของ 
บริษัท อลูคอน จ ากัด ิมหาชนี 

 

วลา ละสถานทีไ 
การประะชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 60 จัดขึๅนมืไอวันอังคารทีไ ไ สิงหาคม โ56ใ วลา 
แเ.เเ น. ณ หຌองประชุม โแไ 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 
็. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ กรรมการอิสระุ คณะกรรมการตรวจสอบ 
่. นายวิบูลย์ อืๅออนันต์ กรรมการอิสระุ ประธานคณะกรรมการบริหารความสีไยง 
 

รายชืไอกรรมการทีไเมเดຌขຌารวมประชุม 

แ. นายทชิยูกิ คอิกะ 
โ. นางสาวคาสุมิ ทะคะอุจิ 
สาหตุของการเมขຌาประชุม :  

กรรมการอิสระุ กรรมการตรวจสอบ ละกรรมการบริหารความสีไยง 
กรรมการ 
นืไองจากเมสามารถขຌาประทศเทยเดຌตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ป้องกันการพรระบาดของ COVID-19 

บริษัทมีกรรมการจ านวน แเ ทานขຌารวมประชุมจ านวน 8 ทานคิดป็นรຌอยละ 8เ ของคณะกรรมการ 
 



รายชืไอบุคคลทีไกีไยวขຌองทีไขຌารวมประชุม 

แ. นายสุมธ จຌงสามสี  ผูຌตรวจสอบบัญชี – บริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด 
โ. นายปຂติพงศ์ อาชามงคล ลขานุการบริษัท ละผูຌจัดการผนกกฎหมาย 
ใ. นางสาวจิตรา ชัยส าอางค์ ทีไปรึกษา ผนกบัญชีละการงิน 
ไ. นางสาวกาญจนา ปຂยะชาติ ผูຌอ านวยการสูงสุดสายการงิน (CFO) 
5. นางธารทิพย์ ชติธรรมสถิตย์ ผูຌจัดการผนกบัญชีละการงิน 
ๆ. นายทรงชัย ลิๅมสมบัติอนันต์ ผูຌจัดการผนกขาย  
็. นายสราวุธ สภุา  ผูຌจัดการผนกทคนลยีสารสนทศ 
่. นายศรีชัย ชุติธาดากุล ผูຌจัดการผนกทรัพยากรบุคคล 

ริไมประชุม 

ประธานฯ เดຌกลาวตຌอนรับผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุมละเดຌนะน าคณะกรรมการตอทีไประชุม 
หลังจากนัๅนเดຌจຌง฿หຌทีไประชุมทราบถึงจ านวนผูຌถือหุຌนละจ านวนหุຌนทีไลงทะบียนขຌารวมประชุมดย
มีรายละอียด ดังนีๅ 

 จ านวนผูຌถือหุຌนทีไมาดຌวยตนองจ านวน 28 คนรวมจ านวนหุຌน 3,376,926 หุຌน 

 จ านวนผูຌรับมอบฉันทะจ านวน 11 คนรวมจ านวนหุຌน 25,595,929 หุຌน 

 รวมจ านวนผูຌถือหุຌนทัๅงหมด 39 คนรวมจ านวนหุຌนทัๅงหมด 28,972,855 หุຌน ทากับ
รຌอยละ 67.07 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 9 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
วาระทีไกຌา 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
เดຌรับคะนนเมนຌอยกวาสอง฿นสามของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ละวาระทีไ ่ ทีไ
จะตຌองเดຌรับคะนนเมนຌอยกวาสาม฿นสีไของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม 

฿นการประชุมครัๅงนีๅ บริษัทเดຌท าการรียนชิญนายสุมธ จຌงสามสี ผูຌสอบบัญชีของบริษัท 
พืไอท าหนຌาทีไป็นกรรมการตรวจนับคะนนสียง ละเดຌรียนชิญผูຌถือหุຌนจ านวน โ ทานคือ  
นางยุพา นาคสินหผล ละ นางสาวพลัชอินท์ จินาพันธ์ รวมป็นสักขีพยาน฿นการตรวจนับลงคะนน 

จากนัๅน ประธานฯ กลาววาระบียบละขัๅนตอนตามทีไเดຌจຌงตอทีไประชุมนีๅ จะท า฿หຌการ
ประชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 60 ป็นเปดຌวยความรวดรใว ปรง฿ส ละถูกตຌองตาม
ขຌอบังคับของบริษัทละขຌอก าหนดหรือค านะน าของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

หลังจากนัๅนประธานฯ เดຌกลาวปຂดการประชุมพืไอพิจารณาวาระการประชุมตามล าดับ ดังนีๅ  
วาระทีไ แ  พิจาณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปีผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 59 มืไอวันทีไ 

18 มษายน โ5ๆ2  
ประธานฯ ขอ฿หຌทีไประชุมท าการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าป  

ผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ 59 มืไอวันพฤหัสบดีทีไ แ่ มษายน โ5ๆโ ซึไงเดຌจัดสงส านา฿หຌกผูຌถือหุຌน พรຌอมกับ
หนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅลຌว รายงานการประชุมฉบับนีๅเดຌมีการน าสง฿หຌกับตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทยมืไอวันทีไ โ พฤษภาคม โ5ๆโ ละเดຌมีการสดงเวຌบนวຍบเซด์ซึไงผานมาเมมีผูຌถือหุຌน฿ด
ตຌยຌงหรือคัดคຌานรายงานการประชุมดังกลาว   

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

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

รายงานการประชุม฿หญสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅ งทีไ 5้ ตามทีไประธานฯสนอ ดยมี
รายละอียดการออกสียงลงคะนน ดังนีๅ 



หในดຌวย จ านวน 2้,เ่เ,็เ่ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.9้ 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.0เ 
งดออกสียง จ านวน แ50 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.01 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไใ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 

โุ้เ่เุ่5่ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม
ละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ แ จ านวน ไ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน แเุ่เเใ หุຌน 

วาระทีไ โ  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี โ5ๆโ ละผลการด านินงานของบริษัท฿นรอบปี
บัญชี โ5ๆโ 

ประธานฯ สนอตอทีไประชุม฿หຌนายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผูຌจัดการของบริษัท ป็น
ผูຌรายงานผลการด านินงานของบริษัทประจ าป โ5ๆโ ตามรายละอียดทีไปรากฏ฿นรายงานประจ าป 
ซึไงเดຌสง฿หຌกผูຌถือหุຌนทุกทานพรຌอมกับหนังสือชิญประชุม฿นครัๅงนีๅลຌว 

นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌรายงานตอทีไประชุมกีไยวกับผลการด านินงานของบริษัท ซึไงมี
รายละอียดปรากฏตามรายงาน฿นหนังสือรายงานประจ าป โ5ๆโ หนຌาทีไ ๆ  

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

วาระนีๅป็นวาระจຌงพืไอทราบ จึงเมเดຌมีการลงคะนนสียงตอยาง฿ด   
วาระทีไ ใ  พิจารณาอนุมัติละรับรองงบการงินของบริษัทเดຌก งบสดงฐานะทางการงินละ

งบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆโ 

ประธานฯ เดຌรียนชิญคุณกาญจนา ปຂยะชาติ ผูຌอ านวยสูงสุดสายการงิน (CFO) ป็นผูຌสนอ
รายละอียดตอทีไประชุมพืไอพิจารณาอนุมัติงบการงิน งบสดงฐานะทางการงิน ละงบก าเรขาดทุน
บใดสรใจของบริษัทประจ าปสิๅนสุด ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆ2 ซึไงเดຌรับการตรวจสอบจากผูຌสอบบัญชี
รับอนุญาต ละเดຌผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบลຌว ซึไงเดຌจัดสง฿หຌกับผูຌถือหุຌนพรຌอม
กับหนังสือชิญประชุมครัๅงนีๅลຌว  

คุณกาญจนา ปຂยะชาติ เดຌสรุปจุดดนทางการงินตามงบการงินดังนีๅ  
รายการ โ5ๆแ โ5ๆ2 ปลีไยนปลง 

รายเดຌ 6,518.08 ลຌานบาท 5,644.37 ลຌานบาท -13.41% 

รายจายรวม 5,626.38 ลຌานบาท 4,986.48 ลຌานบาท -11.37% 

ตຌนทุนทางการงิน 2.15 ลຌานบาท 1.24 ลຌานบาท -42.33% 

ก าเรกอนภาษีงินเดຌ  891.70 ลຌานบาท 657.88 ลຌานบาท -26.22% 



รายการ โ5ๆแ โ5ๆ2 ปลีไยนปลง 
ก าเรสุทธิ 719.67 ลຌานบาท 532.12 ลຌานบาท -26.06% 

ก าเรสุทธิตอหุຌน   16.66 บาท 12.32 บาท -26.05% 

สินทรัพย์รวม  6,780.49 ลຌานบาท  6,610.62 ลຌานบาท -2.51% 

หนีๅสินรวม 1,237.43 ลຌานบาท 1,005.57 ลຌานบาท -18.74% 

สวนของผูຌถือหุຌนรวม 5,543.06 ลຌานบาท 5,605.06 ลຌานบาท +1.12% 

 
คุณกาญจนา ปຂยะชาติ เดຌชีๅจง฿หຌทีไประชุมทราบวา รายเดຌทีไเดຌสดง฿นตารางขຌางตຌนนีๅมา

จาก ิแี รายเดຌจากการขายสินคຌา ิโี ก าเรจากอัตราลกปลีไยนสุทธิ ละ ิใี รายเดຌอืไน ซึไงเดຌรายเดຌ
จากการขายสินคຌา฿นป โ5ๆ2 นัๅนประกอบดຌวยรายเดຌจากกระป๋องละหลอดอลูมินียม จ านวน 
3,341.70 ลຌานบาท ละรายเดຌจากหรียญอลูมินียมจ านวน 2,154.9 ลຌานบาท  

หลังจากเดຌชีๅจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามพิไมติม ประธานฯ 
จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณารืไองดังกลาว ละมีมติทีไประชุมดังนีๅ  
มติ: ทีไประชุมท าการพิจารณาอนุมัติละรับรองงบการงินของบริษัท ประกอบดຌวย งบสดงฐานะ

ทางการงิน งบก าเรขาดทุนบใดสรใจ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ56โ ตามทีไประธานฯเดຌสนอ 
ดຌวยคะนนสียงขຌางมากดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน 2้,0่แ,แแโ สียง คิดป็นรຌอยละ ้้.้้ 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน แ50 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.0แ 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ็ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุโๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ ใ จ านวน ไ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน ไเไ หุຌน 

วาระทีไ ไ  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าเรจากผลการด านินงานประจ าปี โ56โ ละการจาย
ปันผลระหวางกาล ละอนุมัติการงดจายงินปันผล 

ส าหรับวาระการพิจารณานีๅ ประธานฯ ขอ฿หຌนายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผูຌ จัดการ 
ป็นผูຌสนอรายละอียดตอทีไประชุม 

นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ รายงานตอทีไประชุมวา จากผลการด านินงาน฿นรอบปบัญชีสิๅนสุด 
ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ56โ บริษัทมีก าเรสุทธิป็นงินจ านวนรวมทัๅงสิๅน 5ใโุแแๆุแ้โ บาท ซึไง
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาลຌว นืไองจากบริษัทเดຌท าการจัดสรรก าเรป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายครบลຌว ละบริษัทมีก าเรมากพียงพอ฿นการจายป็นงินปันผล฿หຌกับผูຌถือหุຌนของบริษัท 
ดยสนอ฿หຌจายงินปันผลตามมติทีไสนอเวຌ มีรายละอียดดังนีๅ 



 ไ.แ บริษัทเดຌจายงินปันผลระหวางกาลจากก าเรสุทธิของบริษัทส าหรับผลการด านินงาน
ตัๅงตวันทีไ แ มกราคม โ5ๆโ ถึงวันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆโ ฿นอัตรา ็.5เ บาทตอหุຌนรวมป็นงินปันผล
ทีไจายทัๅงสิๅน ใโใุุ้้้่้5 บาท ละก าหนดวันก าหนดรายชืไอผูຌถือหุຌนพืไอรับสิทธิ฿นการรับงินปันผล 
(Record Date) ฿นวันทีไ แ็ มษายน โ5ๆใ ละก าหนดจายงินปันผลระหวางกาล฿นวันทีไ 5 
พฤษภาคม โ5ๆใ  

ไ.โ การอนุมัติการจายงินปันผลระหวางกาลของคณะกรรมการป็นเปพืไอมิ฿หຌสิทธิ฿นการรับ
งินปันผลของผูຌถือหุຌนเดຌรับผลกระทบจากาการลืไอนประชุมสามัญประจ าปผูຌถือหุຌนครัๅงทีไ ๆเ ออกเป
อยางเมมีก าหนด ซึไงการงินปันผลระหวางกาล฿นอัตรา ็.5เ บาทตอหุຌน รวมป็นงินปันผลทีไจะจาย
ทัๅงสิๅน ใโใุุ้้้่้5 บาท คิดป็นอัตรารຌอยละ ๆเ.่้ ของก าเรสุทธิประจ าป โ5ๆโ ซึไงการจายงิน
ปันผลระหวางกาลนีๅป็นเปตามนยบายการจายงินปันผลของบริษัท ดังนัๅน คณะกรรมการจึงขอ
สนอ฿หຌงดจายงินปันผลประจ าป โ5ๆโ 

นอกจากนัๅน นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ เดຌจงรายละอียดการจายงินปันผลยຌอนหลังระหวาง
ป โ55็ – โ56โ ของบริษัท มีดังนีๅ 

ป ก าเรสุทธิ 
ิพันบาที 

งินปันผล 
ิบาที 

รຌอยละของ 
ก าเรสุทธิ 

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 

โ5ๆโ 5ใโุแแๆ ็.5เ ๆเ.่้ 

หลังจากเดຌชีๅจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามพิไมติม ประธานฯ 
จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณารืไองดังกลาว  
มติ:  ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณา ละมีมติดຌวยสียงขຌางมากงดจายงินปันผล ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน 2้,0้แ,5แโ สียง คิดป็นรຌอยละ ้้.้้ 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน แ5เ สียง คิดป็นรຌอยละ 0.0แ 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ่ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุๆๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ ไ จ านวน แ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน แเุโ5เ หุຌน 



วาระทีไ 5 พิจารณาอนุมัติการตงตัๅงกรรมการทนกรรมการทีไครบก าหนดออกจากต าหนง
ตามวาระ มีรายนามดังนีๅ นายสมชาย อังสนันท์ นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ นางอืๅอม
พร ภมรบุตร ละนายทชิยูกิ คอิกะ  

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. นายสมชาย อังสนันท์  
โ. นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ  
ใ. นางอืๅอมพร ภมรบุตร  
ไ. นายทชิยูกิ คอิกะ  
คณะกรรมการเดຌสนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพิจารณาตงตัๅงกลับมาด ารงต าหนงอีกวาระหนึไง 

ทัๅงสีไทาน ตนืไองจากมีกรรมการสามทานคือ คุณสมชาย อังสนันท์ คุณทะคะอะกิ ทะคะอุจิ ละคุณ
อืๅอมพร ภมรบุตร 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  



 นายสมชาย อังสนันท์        

หในดຌวย จ านวน 2่,้้ใ,่ๆโ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.ๆ้ 
เมหในดຌวย จ านวน แ50 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.0แ 
งดออกสียง จ านวน ่็,็5เ สียง คิดป็นรຌอยละ 0.ใเ 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุ็ๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

 นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ   
หในดຌวย จ านวน 2่,้้แ,ๆแโ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.ๆ้ 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน ้เ,แ50 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.ใแ 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุ็ๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

 นางอืๅอมพร ภมรบุตร  
หในดຌวย จ านวน 2้,0โใ,แแโ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.่เ 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
งดออกสียง จ านวน 5่,ๆ50 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.โเ 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุ็ๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

 นายทชิยูกิ คอิกะ  
หในดຌวย จ านวน 2้,เ่แ,ๆแโ สียง คิดป็นรຌอยละ 99.99 
เมหในดຌวย จ านวน 150 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.0แ 
งดออกสียง จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.0เ 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.00 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุ็ๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 
หมายหตุ: มีผูຌถือหุຌนเดຌขຌารวมประชุมพิไมกอนจะริไมพิจารณาวาระทีไ 5 จ านวน แ ทาน ถือ
หุຌนจ านวน แเเ หุຌน 



วาระทีไ ๆ   พิจารณาอนุมัติคาตอบทนกรรมการละกรรมการชุดยอยตาง โ ส าหรับปี โ5ๆใ 

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

นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ สนอตอผูຌถือหุຌนวาจากการพิจาณาก าหนดคาตอบทนของ
คณะกรรมการบริษัทส าหรับป โ5ๆใ 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 ละมีมติดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสอง฿นสามอนุมัติการจายงิน
คาตอบทนกกรรมการบริษัทละกรรมการชุดยอยตาง โ ตามทีไเดຌสนอมา ดยมีรายละอียดการ
ลงคะนนสียง ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน 2้,เ่แ,โแโ สียง คิดป็นรຌอยละ ้้.้้ 
เมหในดຌวย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0 
งดออกสียง จ านวน 550 สียง คิดป็นรຌอยละ 0.เแ 
บัตรสีย จ านวน 0 สียง คิดป็นรຌอยละ 0 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุ็ๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 



วาระทีไ ็ พิจารณาอนุมัติตงตัๅงผูຌสอบบัญชี ละก าหนดคาตอบทนประจ าปี โ5ๆใ 

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

นางสาววรินทร์พร อืๅออนันต์ รียนตอทีไประชุมวา พืไอ฿หຌป็นเปตามกฎหมายละขຌอบังคับ
ของบริษัท จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาตงตัๅงผูຌสอบบัญชีของบริษัทละก าหนดคาตอบทนของผูຌสอบ
บัญชีส าหรับรอบปบัญชีสิๅนสุด ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆใ ซึไงคณะกรรมการของบริษัท เดຌท าการ
พิจารณาลຌวละหในสมควร฿หຌตงตัๅง 

1. นางปຂยธิดา ตัๅงดนชัย   ฿บอนุญาตลขทีไ แแ็ๆๆ ละ/หรือ 
2. นายสุมธ จຌงสามสี   ฿บอนุญาตลขทีไ ้ใๆโ ละ/หรือ 
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์  ฿บอนุญาตลขทีไ ่ไแใ ละ/หรือ 
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ  ฿บอนุญาตลขทีไ แเๆเไ  
จากบริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด ป็นผูຌสอบบัญชีของบริษัท ดย฿หຌคน฿ดคน

หนึไงป็นผูຌท าการตรวจสอบ ละสดงความหในตองบการงินของบริษัท ดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเดຌท าการพิจารณาละหในสมควร฿หຌสนอคาตอบทนผูຌสอบบัญชีประจ าป โ5ๆใ ป็นงิน 
แุแ้เุเเเ บาท  

ภายหลังจากทีไเดຌจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามหรือสนอนะ
พิไมติม ประธานฯจึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณาการตงตัๅงผูຌตรวจสอบบัญชีละก าหนดคาตอบทนของ
ผูຌตรวจสอบบัญชีส าหรับป โ5ๆใ 

มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณาละอนุมัติดຌวยคะนนสียงขຌางมาก ฿หຌตงตัๅงผูຌสอบบัญชีจาก
บริษัท คพีอใมจี ภูมิเชย สอบบัญชี จ ากัด ป็นผูຌสอบบัญชีของบริษัท ฿นป โ5ๆใ ดยมี
รายชืไอผูຌสอบบัญชีดังนีๅ  
1. นางปຂยธิดา ตัๅงดนชัย   ฿บอนุญาตลขทีไ แแ็ๆๆ ละ/หรือ 
2. นายสุมธ จຌงสามสี   ฿บอนุญาตลขทีไ ้ใๆโ ละ/หรือ 
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์  ฿บอนุญาตลขทีไ ่ไแใ ละ/หรือ 
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ  ฿บอนุญาตลขทีไ แเๆเไ  
ดย฿หຌคน฿ดคนหนึไงป็นผูຌท าการตรวจสอบ สดงความหในตอ ละลงนาม฿นงบการงินของ
บริษัท ดยทีไประชุมเดຌอนุมัติคาสอบบัญชีประจ าป โ5ๆใ ป็นจ านวนงิน แุแ้เุเเเ บาท 
ดยมีรายละอียดคะนนสียง ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โุ้เ่แุๆแโ สียง คิดป็นรຌอยละ ้้.้้ 
เมหในดຌวย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
งดออกสียง จ านวน แ5เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เแ 
บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ 



ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุ็ๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

วาระทีไ ่ พิจารณาอนุมัติการกຌเขหนังสือบริคณห์สนธิ ขຌอ ใ รืไองวัตถุประสงค์ของบริษัท 

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

นืไองจากวัตถุประสงค์ของบริษัทเดຌมีการจดทะบียนละ฿ชຌมาตัๅงตตัๅงบริษัทจนถึงปัจจุบัน
บริษัท ละมืไอบริษัทเดຌด านินการติดตัๅงระบบซลาร์ซลล์พืไอผลิตกระสเฟฟ้าเวຌ฿ชຌ฿นกิจการ การ
ขอติดตัๅงระบบดังกลาวตามระบียบปฏิบัติของการเฟฟ้าสวนภูมิภาค ผูຌขอติดตัๅงจะตຌองมีการระบุ
วัตถุประสงค์฿นรืไองการผลิตกระสเฟฟ้า฿นวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนัๅน บริษัทฯ จึงมีความ
จ าป็นตຌองปรับปรุงละกຌเขหนังสือบริคณห์สนธิ รืไองวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการด านิน
กิจการของบริษัท ตามรายละอียดทีไระบุเวຌ฿นรางหนังสือบริคณห์สนธิ – ขຌอ ใ รืไองวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ทีไเดຌสดงเวຌ฿นอกสารนบ ่ ดยกຌเขพิไมติมวัตถุประสงค์ขຌอ ่ ดังนีๅ  

ขຌอ แ่. ประกอบกิจการผลิต/จ าหนายกระสเฟฟ้าจากครืไองก านิดพลังงาน
เฟฟ้าสงอาทิตย”์ 

ภายหลังจากทีไเดຌจงรายละอียด฿หຌทีไประชุมทราบลຌว เมมีผูຌถือหุຌนสอบถามหรือ฿หຌค า
สนอนะ ประธานฯ จึงขอ฿หຌทีไประชุมพิจารณารืไองการกຌเขพิไมติมหนังสือบริคณห์สนธิขຌอ ใ รืไอง
วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามทีไสนอมานีๅ หลังจากเดຌพิจารณาลຌวผูຌถือหุຌนเดຌมีมติดังนีๅ 
มติ: ทีไประชุมเดຌท าการพิจารณาละอนุมัติดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวาสาม฿นสีไอนุมัติการกຌเข

พิไมติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขຌอ ใ รืไองวัตถุประสงค์ของบริษัท ดยมีรายละอียดคะนน
สียง ดังนีๅ 

หในดຌวย จ านวน โุ้เ่แุๆแโ สียง คิดป็นรຌอยละ ้้.้้ 
เมหในดຌวย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เเ 
งดออกสียง จ านวน แ5เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ.เแ 
บัตรสีย จ านวน เ สียง คิดป็นรຌอยละ เ 
ทัๅงนีๅ จากจ านวนผูຌถือหุຌนทีไขຌารวมประชุม ไ้ คน รวมจ านวนหุຌนคิดป็นคะนนสียง 
โุ้เ่แุ็ๆโ คะนน หรือทากับรຌอยละ แเเ ของจ านวนสียงทัๅงหมดของผูຌถือหุຌนทีไขຌารวม
ประชุมละมีสิทธิออกสียงลงคะนนเดຌ 

้. รืไองอืไน โ  
ประธาน฿นทีไประชุมเดຌปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนเดຌซักถามขຌอมูลหรือสนอขຌอสนอนะ฿หຌกับทาง

บริษัท พอสรุปค าถามเดຌวาผูຌถือหุຌนมีความป็นหวง฿นอนาคตของบริษัทหลังจากทีไกิดการพรระบาด 
COVID-19 หลังจากนัๅนทางกรรมการผูຌจัดการเดຌสรุปสถานการณ฿์นปัจจุบัน฿หຌผูຌถือหุຌนทราบดังนีๅ  

อลูคอนเดຌปຂดรงงานส ารงสายการผลิตหลอดอลูมินียม พืไอควบรวมกับรงงานศรีราชามืไอ
สิๅนดือนมษายน โ5ๆใ ตยังคงมีสายการผลิตจุกบางสวนอยูทีไส ารง ดยปัจจุบันทีไดินทีไส ารง




