18 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลูคอน จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 347 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ในวันพฤหัสบดีที่
18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR222 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบ
เทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
1.
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 เมื่อวันอังคารที่
24 เมษายน 2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปีผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 58 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2.
พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2561 และผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี
2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3.
พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจ
ประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
4.
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่ายปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ
อนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อสารองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสารองตามกฎหมายของ
บริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกาไร
เพี ย งพอที่ จ ะจ่ า ยปั น ผลและสามารถขยายกิ จการเพื่ อ การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่
เสนอไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
4.1 บริษัทจะทาการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น
4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทาการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ
10 ดังนั้น จานวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจานวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจานวนเงินปันผล

ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็น
จานวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท
โดยกาหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

5.

6.

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงิน
ปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกาหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่าย
จากกาไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงิน
ปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระ มีรายนามดังนี้ นางสาวสาลินี มาตานี , นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ , นางสาว
คาสุมิ ทาเคะอุจิ และนายกฤษณ์ อินเทวัฒน์
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่
รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า กรรมการทั้งสี่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและ
ด้วยความรอบคอบ ให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และได้
ผ่ า นกระบวนการกลั่ น กรองของคณะกรรมการบริ ษัท ว่ า มี คุณ สมบั ติ ที่เ หมาะสมกั บ การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา และ
ในส่ ว นของกรรมการอิส ระที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น สามารถให้ ความเห็ นได้อย่างอิส ระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะ
ด ารงต าแหน่ ง เกิ น กว่ า 9 ปี แต่ ค ณะกรรมการเล็ ง เห็ น ว่ า ท่ า นทั้ ง สี่ นั้ น เป็ น บุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างยาวนาน จะนาพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า
ต่อไป จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ กลับเข้า
เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สาหรับปี 2562
ความเห็น คณะกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่ าน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อย่ างไรก็ต ามการก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการได้ผ่ านการพิ จารณาอย่า ง
รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จาก
บริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจัดทาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาด
หลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เป็น ฐานข้อ มู ล อ้ างอิ ง ในการพิ จ ารณาก าหนดค่ าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท
ธุร กิ จ รวมถึ ง การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกั บ ประสบการณ์
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว เมื่อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดาเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

 ประธานคณะกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนที่ 650,000 บาท/ปี
 กรรมการ กาหนดค่าตอบแทนที่ 400,000 บาท/คน/ปี
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/ปี
 กรรมการตรวจสอบ กาหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กาหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/
ครั้งประชุม
 กรรมการบริหารความเสี่ยง กาหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม
7.
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจานวน 3 ราย พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญ ชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและ
ค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จากัดเป็น ผู้ส อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 โดยกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีทั้งปีจานวนเงิน 1,190,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้
รายนามผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายสุเมธ แจ้งสามสี
9362
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจานวน 2 ปี ปีพ.ศ. 2560 - 2561)
นางสาวสิรินุช วิมลสถิต
8413 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
10604 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยให้ผู้ส อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน ของบริ ษัทได้นอกจากนี้ยังเห็ นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี
2562 เป็ น จ านวน 1,190,000 บาทต่ อ ปี ทั้ งนี้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานี้ ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ
8.
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8
มีนาคม 2562

