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เลขานกุารแจ้งท่ีประชมุวา่บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 538,433,752 บาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 
466,468,735 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 466,468,735 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงมีจํานวนทัง้สิน้ 466,468,735 หุ้น 

การประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 58 ราย รวมจํานวน 181,928,324 หุ้น และรับมอบ
ฉนัทะจํานวน 84 ราย รวมจํานวน 86,188,688 หุ้น  ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมจํานวน 142 ราย  และมีหุ้นรวมจํานวน 
268,117,012 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 57.47 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ  ทัง้นีเ้น่ืองจากมีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชมุมีความแตกต่างกนั 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคล
ท่ีมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อน
การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 17 ตลุาคม 2559 – 18 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแตป่ระการใด 

 
เลขานกุารได้ชีแ้จงวิธีลงคะแนน ดงันี ้

 บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้สําหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชมุ  โดยบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้น
ได้รับจะแบง่เป็นวาระต่างๆ ซึง่ได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบตัรและได้มอบให้ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก  คือมากกวา่คร่ึงหนึง่ของจํานวน
หุ้นของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ  สําหรับผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีต้อง
พิจารณาลงมติ  ขอให้งดออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนบัคะแนนยิ่งขึน้  บริษัทจะขอให้ท่ีประชมุลงมติเฉพาะ ผู้ ท่ีประสงค์งดออกเสียง และ ผู้
ท่ีไม่เห็นชอบ เท่านัน้  โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุวาระประชมุสําหรับผู้ ท่ีไมล่งมติใดๆ  บริษัทจะถือวา่เป็น  
ผู้ ท่ีเห็นชอบ ตามความเห็นท่ีคณะกรรมการเสนอ  และขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสง่มอบบตัรลงคะแนนท่ีจดุลงทะเบียน
บริเวณด้านหน้าห้องประชมุ 
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กรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั ได้แก ่
1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
5. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการอสิระ 

พร้อมกบัแจ้งท่ีประชมุวา่ นายวิเทียน  นิลดํา  กรรมการอสิระของบริษัท  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ  รวมถงึ
อนกุรรมการทกุคณะเมื่อเดือนมีนาคม 2560 เน่ืองจากปัญหาด้านสขุภาพ  ทําให้ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการจํานวน 9 ทา่น  และ
กรรมการทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้ รวมถงึนางสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  
และ นายชยตุ  โชติวิริยะกลุ  ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัทสํานกักฏหมายเวลล์-เวอร์ส จํากดั ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 
 

นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2559 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 
22 เมษายน 2559  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ตามผลการลงมติดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 267,676,967 เสยีง   
ออกเสียง 267,676,967 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 267,676,967 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจาํปีของ
คณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในข้อมลูรายงานประจําปี 2559 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุ
เพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 



 AGM 2560 หน้า 3/16 
 

คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2559 โครงสร้างกลุม่บริษัทมีความเปลีย่นแปลงจากเดิมซึง่
ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจํานวน 3 บริษัทและบริษัทร่วมจํานวน 1 บริษัท  จากการลงทนุในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์
ชัน่ จํากดั หรือ APCON โดยบริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.95 ซึง่สง่ผลให้กลุม่บริษัทจากเดมิท่ีมีบริษัทร่วมจํานวน 
1 บริษัท  เพิ่มขึน้เป็น 2 บริษัท 

ในปี 2559 บริษัทมีปริมาณการผลติสีกลุม่ยานยนต์จํานวน 3,198 ตนัเพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 496 ตนัหรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 18.3 และมีปริมาณการผลติสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์จํานวน 1,478 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 
จํานวน 251 ตนั หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 20.4   

บริษัทมีรายได้รวม 525 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 41 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 8.4  และมีกําไร
สทุธิจํานวน 89 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2558 จํานวน 18 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 25.3  ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทมี
ปริมาณการผลติสกีลุม่ยานยนต์และการจําหนา่ยสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์ท่ีเพิ่มขึน้ 

แม้ภาคการบริโภคและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศจะชะลอตวัลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟืน้ตวัอยา่งช้า  
ประกอบกบัความไม่แนน่อนของสถานการณ์การเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  แตย่งัคงมีปัจจยัสนบัสนนุธรุกิจของ
บริษัทในปี 2560 ได้แก่ การลดกําแพงภาษีในประเทศกลุม่อาเซียนซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการขยายฐานลกูค้าของ
บริษัท  การขยายตวัของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและจากการท่ีภาครัฐเพิ่มงบประมาณ Industry 4.0 ซึง่จะชว่ยยกระดบัภาคการ
ผลติของประเทศให้มีความทนัสมยัยิ่งขึน้ เป็นต้น 
 นอกจากนีใ้นปี 2559 บริษัทได้รับรางวลัองค์กรดีเด่นด้านการอนรัุกษ์พลงังาน “Total Energy Management 
Awards 2016” จากกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมในฐานะองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการอนรัุกษ์พลงังาน  
และรางวลัชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจําปี 2559 จากสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 
(ป.ป.ช.)  ซึง่จดัให้มีขึน้ภายใต้แนวคิดประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทัง้ชาตต้ิานทจุริต : Zero Tolerance & Clean Thailand ซึง่
รางวลัดงักลา่วแสดงให้เห็นถงึการดําเนินธรุกิจของบริษัทท่ียดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ควบคู่ไป
กบัความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 

คณุกญัญา  บญุสภุาพร (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  ได้กลา่วชมการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีได้ทุม่เทความสามารถ
และความตัง้ใจในการบริหารงานจนทําให้มีผลประกอบการท่ีนา่พอใจ  พร้อมกบัสอบถามวา่บริษัทมีการดําเนินการในด้าน 
Anti-Corruption อย่างไร 
 

คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่ในชว่งระยะเวลา 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา  คณะกรรมการทราบถงึกิจกรรมของโครงการ
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ท่ีชกัชวนให้องค์กรตา่งๆ เข้าประกาศเจตนารมณ์และสร้าง
แนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตเป็นอย่างดี  แตใ่นฐานะของกรรมการผู้จดัการบริษัทซึง่รับผิดชอบการดําเนินงานขององค์กร  
มีความเห็นวา่การจดัการเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้ต้องเกิดขึน้ความจริงใจของผู้บริหารเป็นลําดบัแรก  และส่ือสารให้
พนกังานทกุระดบัตระหนกัถงึผลเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากการทจุริต  โดยตนเองได้เข้ามีสว่นร่วมในการอบรมพนกังานอยา่ง
ตอ่เน่ือง  นอกจากนีก้ารท่ีบริษัทได้รับรางวลัองค์กรโปร่งใสจากสํานกังาน ป.ป.ช. ถือเป็นการแสดงให้เหน็วา่บริษัทได้
ดําเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลซึง่เป็นรากฐานสําคญัของการขบัเคลื่อนให้บริษัทก้าวต่อไปอย่างมัน่คงมากกวา่
การร่วมประกาศเจตนารมณ์แตข่าดการปฏิบตัใิห้เกิดเป็นรูปธรรมอยา่งแท้จริง 
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คณุชยพล  ประเสริฐกมลชยั (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามวา่บริษัทมีแผนการประหยดัพลงังาน  โดยใช้หลงัคาระบบ Solar cell หรือไม ่
 
คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) บริษัทได้มีการพิจารณาใช้หลงัคาระบบ Solar cell ซึง่ผลจากการศกึษาข้อมลูแล้วพบวา่
การปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบดงักลา่วนัน้  อาคารจะต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะความแขง็แรงของโครงสร้างหลงัคา  ซึง่อาคาร
ผลติและสํานกังานของบริษัทได้ก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปีมาแล้ว  ดงันัน้จงึไม่มีความพร้อมต่อการใช้หลงัคาระบบ 
Solar cell  และไม่อาจทําได้โดยสะดวกเช่นเดียวกบัการเปลีย่นไปใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED  อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีแผนงาน
ท่ีจะก่อสร้างอาคารใหม่เพิม่เติมก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะพิจารณาการใช้หลงัคาระบบ Solar cell 
 
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (กรรมการ) กลา่วเสริมวา่การใช้พลงังานแสงอาทิตย์ถือเป็นทางเลือกท่ีดี  แตก่ารทําหลงัคาระบบ 
Solar cello นัน้จะต้องมีการเตรียมการลว่งหน้าเก่ียวกบัโครงสร้างของหลงัคาเป็นลําดบัแรก  ซึง่ต้องมีความแขง็แรงเพียงพอตอ่
การรับนํา้หนกัได้  สําหรับประการถดัไปจะต้องคํานงึถึงความคุ้มคา่ของการลงทนุ  เน่ืองจากผลการศกึษาพบวา่การใช้หลงัคา
ระบบดงักลา่วเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้งานภายในองค์กรนัน้อาจทําให้บริษัทมีต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้  ซึง่ตา่งจากการลงทนุ
ในระบบ Solar cell เพ่ือนํากระแสไฟฟ้าไปจําหนา่ย 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองผลการดําเนนิงานและอนมุตัิการเผยแพร่รายงานประจําปี 2559 ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,085,290 เสยีง   
ออกเสียง 268,085,290 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,085,290 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินประจําปี 2559 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้
คณุสนิท  เอกแสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุสชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
คณุสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ในปี 2559 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 15.8 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าซึง่มี
อตัรากําไรสทุธิคดิเป็นร้อยละ 13.9  สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายหมกึพมิพ์และบรรจภุณัฑ์ตามการ
ขยายตวัของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  ประกอบกบับริษัทมีปริมาณคําสัง่ผลติสีกลุม่ยานยนต์เพิ่มสงูขึน้ซึง่สง่ผลให้กําไรสทุธิสว่น
ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จาก 71 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 89 ล้านบาทในปี 2559 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,307 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2558 จํานวน 458 ล้านบาท 
ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (APCON) ทําให้หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จากเงินค้างชําระค่าหุ้น 
APCON บางสว่นจํานวน 90 ล้านบาท  สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากการแปลงสภาพใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น
เพิ่มทนุ EASON-T1 และ ใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั EASON-W2 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเล็กน้อยจากผลกําไรท่ีเพิ่มขึน้  ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนของ
ผู้ ถือหุ้นลดลงจากการเพิม่ทนุซึง่ทําให้มีจํานวนหุ้นเพิ่มขึน้  สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุอยูท่ี่ 0.25 เทา่ เป็นผลจากการค้าง
ชําระคา่หุ้น  สว่นกําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานอยูท่ี่ 0.28 บาทตอ่หุ้นซึง่เพิ่มขึน้ตามผลกําไรสทุธิ 
 
ภญ. สภุารัตน์  วฒิุณรงค์ตระกลู (ผู้ รับมอบฉนัทะ)  กลา่วคําขอบคณุคณะกรรมการท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีได้ดีและทํากําไรแก่ผู้ ถือหุ้น 
 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่จากงบกําไรขาดทนุในรายงานประจําปีหน้า 121  กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานท่ี
ปรับปรุงใหม่ในสว่นทศนิยมนัน้เป็นการปรับปรุงอะไร  เน่ืองจากการปรับปรุงโดยทัว่ไปจะกระทบกบังบดลุซึง่จะไม่กระทบกบังบ
กําไรขาดทนุ  และปัจจบุนับริษัทลงทนุใน APCON โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.95  บริษัทมีเป้าหมายการถือหุ้นถึงสดัสว่น
ร้อยละ 50 หรือไม ่
 
คณุธญัพร  ตัง้ธโนปจยั (ผู้สอบบญัชี)  การปรับปรุงกําไรต่อหุ้นนีเ้กิดจากการท่ีบริษัทเพิ่มทนุโดยการแปลงสภาพ EASON-T1 
และ EASON-W2 ทําให้จํานวนหุ้นเพิ่มมากขึน้และส่งผลกระทบให้กําไรต่อหุ้นลดลง 
 
ประธาน สําหรับคําถามเก่ียวกบัการลงทนุใน APCON ประธานขออนญุาตท่ีประชมุให้สอบถามในวาระท่ี 10 เร่ืองพิจารณา
อนมตักิารเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุซึง่ได้บรรจเุข้าเป็นวาระประชมุในวนันีแ้ล้ว 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,093,152 เสยีง   
ออกเสียง 268,093,152 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,093,152 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิารจ่ายปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 538,433,752 บาท  และมีกําไรสทุธิเฉพาะกิจการจํานวน 
92,826,248.20 บาท  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้จดัสรรกําไรสทุธิจํานวน 4,641,312.41 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไร
สทุธินีเ้พ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

พร้อมกนันีป้ระธานเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 
0.05 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  รวมเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ 23.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 ของกําไรสทุธิหลงัหกัทนุ
สํารองตามกฎหมายแล้ว  โดยกําหนดให้วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  และกําหนดปิด
สมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และมีกําหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

การจ่ายปันผลครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  ซึง่กําหนดให้จา่ยปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นติิบคุคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว  แตบ่ริษัทอาจจ่ายเงินปันผลใน
อตัราน้อยกวา่ท่ีกําหนดได้โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน การจ่ายปันผลครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายปันผลของบริษัทเน่ืองจากบริษัทคงอยูร่ะหว่างขยายการลงทนุในธรุกิจใหม ่
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมตอินมุตักิารจา่ยปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,093,152 เสยีง   
ออกเสียง 268,093,152 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,093,152 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดวงเงนิ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่เน่ืองจากประธานและกรรมการอีกจํานวน 2 ทา่น ได้แก่ คณุพสิมยั  บณุยเกียรติ และ 
คณุทิพวรรณ  อทุยัสาง เป็นผู้ มีสว่นได้เสียในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา
วาระนีก้รรมการทัง้ 3 ทา่นจงึขอออกจากห้องประชมุ  และประธานได้มอบหมายให้คณุเจน วองอสิริยะกลุ กรรมการอสิระเป็น
ผู้ ดําเนินการประชมุในวาระนีแ้ทน 
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คณุเจน  วองอสิริยะกลุ (กรรมการอสิระ) แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่
ในสามท่ีดํารงตําแหนง่นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหนง่การเป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 17 ตลุาคม 2559 – 18 มกราคม 2560  รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด  คณะกรรมการจงึมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้
กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
2. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ  กรรมการอสิระ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  กรรมการอสิระ 
พร้อมกนันีเ้สนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2560   เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

2.5 ล้านบาท  โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ตามรายชื่อข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก
วาระหนึง่ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,093,152 เสยีง   
ออกเสียง 268,073,297 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง      19,855 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 268,073,297 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,093,216 เสยีง   
ออกเสียง 268,093,216 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,093,113 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ 103 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,093,216 เสยีง   
ออกเสียง 268,062,720 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง 30,496 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 268,062,617 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ 103 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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และมีมติอนมุตัิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,093,216 เสยีง   
ออกเสียง 258,893,620 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.57 
งดออกเสียง 9,199,596 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.43 
เห็นชอบ 258,893,620 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2560 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2560 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ระยะเวลาได้รับ 

ความเหน็ชอบจาก กลต. 
1. นางสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั 9169 20 ม.ค. 58 – 19 ม.ค. 63 
2. นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัดิ ์ 6699 9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62 
3. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 6838 24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61 

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ใน
กรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตอ่ืนของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 820,000 บาท 
พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดค่าบริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้ริษัท
ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 แล้ว 
 
คณุชยพล  ประเสริฐกมลชยั (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่บริษัทใช้บริการสอบบญัชีจากบริษัทสอบธรรมนิติ จํากดั มาเป็นระยะเวลา
ก่ีปี  เน่ืองจากการใช้บริการผู้สอบบญัชีรายใดรายหนึง่เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองนานเกินไป  อาจทําให้เกิดประเด็นรู้เห็นร่วมกนัได้  
และการพิจารณาผู้ ให้บริการอ่ืนอาจได้รับมมุมองด้านบญัชีใหม่ๆ  และอาจได้รับราคาตลอดจนเง่ือนไขท่ีดีกวา่เดิมได้ 
 
ประธาน   กลา่ววา่บริษัทใช้บริการบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั มาเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว  การคดัเลือกผู้สอบบญัชีนัน้
คณะกรรมการได้พิจารณาควบคู่กนัทัง้ในด้านคณุภาพการให้บริการและราคา  โดยบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ถือได้ว่า
เป็นผู้ให้บริการสอบบญัชีท่ีมีคณุภาพและผลงานท่ีดี  มีการสลบัเปลี่ยนผู้สอบบญัชีเป็นระยะๆ ด้วยราคาคา่บริการท่ีเหมาะสม 
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คณุธญัพร  ตัง้ธโนปจยั (ผู้สอบบญัชี)  กลา่วเสริมวา่ผู้สอบบญัชีปฏิบตัิหน้าท่ีตามจรรยาบรรณซึง่กําหนดและควบคมุโดยสภา
วิชาชีพนกับญัชีฯ  และบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้ให้บริการท่ีมีความเป็นอิสระและได้รับการรับรองจากสํานกังาน 
ก.ล.ต.  จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจในผลงานการสอบทานความถกูต้องของงบการเงินจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 
คณุวศิิษฐ์  พนัธ์พยคัฆ์ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่วต่อท่ีประชมุวา่บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีบริษัทเป็น
ระยะเวลา 12 ปีแล้ว  หากปฏิบติัหน้าท่ีบนความถกูต้องและไม่มีผลเสียใดตนเองก็ยินดีสนบัสนนุให้ใช้บริการตอ่ไป  แตห่าก
ผู้สอบบญัชีปฏบิตัิไม่เหมาะสมหรือมีสว่นรู้เห็นกบับริษัท  ผู้สอบบญัชีก็จะได้รับบทลงโทษตามส่ิงท่ีได้กระทําไป 
   
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 ตามท่ี
ประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,093,347 เสยีง   
ออกเสียง 268,093,347 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,093,347 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2  หรือ EASON-W2 จํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า โดยมีอตัราใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั และราคาการใช้สิทธิ 1.70 
บาทตอ่หุ้น  ซึง่บริษัทได้ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 เรียบร้อยแล้วนัน้ 

ตอ่มาในเดือนกนัยายน 2559 บริษัทได้ออกและจดัสรรใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ รุ่นท่ี 1 หรือ 
EASON-T1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่คดิมลูคา่ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เชน่กนั  ซึง่ปัจจบุนั EASON-T1 ได้
สิน้สภาพแล้วเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559  โดยการออก EASON-T1 ดงักลา่วเข้าหลกัเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สทิธิ
และราคาใช้สิทธิตามข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ EASON-W2  
จงึทําให้บริษัทต้องปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สทิธิ EASON-W2 และได้แจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและผู้ ถือ
หุ้นทราบแล้วดงันี ้

เดมิ  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามญั  และ  ราคาใช้สทิธิ 1.70 บาทตอ่หุ้น  
เป็น  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1.307 หุ้นสามญั  และ  ราคาใช้สทิธิ 1.30 บาทตอ่หุ้น 
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ปัจจบุนับริษัทได้จดัให้มีการแปลงสภาพสทิธิ EASON-W2 แล้วจํานวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และมี 
EASON-W2 คงเหลือจํานวน 76,982,539 หน่วย และมีหุ้นสามญัท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ 71,360,166 หุ้น 
ซึง่ไม่เพียงพอตอ่การแปลงสภาพสิทธิ  ดงันัน้บริษัทจงึเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือออกหุ้น
สามญัใหม่จํานวน 29,256,012 หุ้น เพื่อให้เพียงพอตอ่การแปลงสภาพสิทธิ EASON-W2 

ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  โดยหากบริษัทจะเพ่ิมทนุจดทะเบียนนัน้  บริษัทต้องลดทนุจดทะเบียน
โดยการยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหนา่ยก่อนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน  ซึง่บริษัทจะตดัหุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัสรรตาม
สทิธิท่ีสิน้อายแุล้ว รวมเป็นหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 604,851 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 604,851 บาท ประกอบด้วย 

1. หุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัไว้เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 338 หุ้น ซึง่จา่ย
ให้ผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

2. หุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ รุ่นท่ี 1 
(“EASON-T1”) จํานวน 604,513 หุ้น ซึง่สิน้อายตุัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจกิายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 
538,433,752 บาท คงเหลือ 537,828,901 บาท  โดยตดัหุ้นสามญัคงเหลือจํานวน 604,851 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวม 604,851 บาท ดงักลา่วข้างต้น  และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียน เป็นดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจํานวน  537,828,901  บาท  
            แบง่ออกเป็น   537,828,901  หุ้น  
            มลูคา่หุ้นละ    1.00   บาท   

โดยแยกออกเป็น        
หุ้นสามญั  537,828,901  หุ้น  

          หุ้นบริุมสทิธิ   ไม่มี 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,116,814 เสยีง   
ออกเสียง 268,116,814 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,116,814 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 7  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุพิจารณาการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 
29,256,012 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 29,256,012 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิการ
แปลงสภาพ EASON-W2 ซึง่จะทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จาก 537,828,901 บาท เป็นทนุจดทะเบียนรวม 
567,084,913 บาทและเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

 
ทนุจดทะเบียนจํานวน  567,084,913   บาท  
แบง่ออกเป็น   567,084,913   หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ    1.00    บาท  
โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั  567,084,913  หุ้น  
หุ้นบริุมสทิธิ  ไม่มี 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,117,012 เสยีง   
ออกเสียง 268,117,012 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,117,012 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 
สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ท่ีออกใหม่จํานวน 29,256,012 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ EASON-W2  
ตามท่ีท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ 
ดงันี ้
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,117,012 เสยีง   
ออกเสียง 268,117,012 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,117,012 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุน 
 

ประธานกลา่ววา่ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทโดยออกใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั รุ่นท่ี 2 (“EASON-W2”) จํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
ท่ีโอนสิทธิได้ รุ่นท่ี 1 (“EASON-T1”) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คดิมลูคา่  ซึง่คาดวา่บริษัทจะ
ได้รับเงินจากการระดมทนุรวมจํานวน 400 ล้านบาท  และมีวตัถปุระสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทนุตามท่ีแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
แล้วนัน้ 

เน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทนุในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั หรือ APCON ทัง้ในชว่งก่อนและหลงั
การเสนอขายหุ้นสามญัให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท  โดย APCON ดําเนินธรุกิจให้บริการออกแบบจดัหาและก่อสร้างงานระบบ
วิศวกรรมการตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงไฟฟ้า และงานบริหารด้านปฏิบตักิารเดินเคร่ืองและซอ่มบํารุงโรงไฟฟ้าให้กบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทัง้คณะผู้บริหารของ APCON และทีมงานล้วนประกอบด้วยผู้ มีความรู้และประสบการณ์
โดยเฉพาะการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนด้วยเชือ้เพลงิชีวมวล  การพฒันาเทคโนโลยีคดัแยกเชือ้เพลงิขยะ 
(RDF) เพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม  ซึง่การดําเนินธรุกิจดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัทิศ
ทางการจดัการพลงังานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดท่ีได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ ประกอบกบัมีความต้องการใช้พลงังาน
จากภาคอตุสาหกรรมในประเทศท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นวา่ APCON มีการ
ดําเนินธรุกิจท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการลงทนุ  มีศกัยภาพและโอกาสสร้างผลกําไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้  จงึ
เห็นสมควรเพิ่มการใช้เงินลงทนุในฐานะบริษัทท่ีเก่ียวข้องในปัจจบุนั  และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการ
เปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทนุ ดงันี ้

 
วัตถุประสงค์เดมิ จาํนวนเงนิ วัตถุประสงค์ใหม่ จาํนวนเงนิ 

1. เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม 100 1. เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม 30 
2. เพ่ือลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 200 2. เพ่ือลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 370 
3. เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 100 3. เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน - 

รวมจํานวนเงิน 400 รวมจํานวนเงิน 400 
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คณุวศิิษฐ์  พนัธพยคัฆ์ (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามวา่บริษัทมีแผนท่ีจะลดธรุกิจสีอตุสาหกรรมลงหรือไม่  และ APCON มีผลงาน
รวมถงึผลประกอบการเป็นอยา่งไรบ้าง 
 
ประธาน  เน่ืองจากผู้ผลติสยีานยนต์ระดบัโลกมีประมาณ 5 รายเทา่นัน้  ซึง่ BASF ก็เป็นหนึง่ในผู้ผลติระดบัโลก  ประกอบกบั
โดยทัว่ไปแล้วลกูค้าผู้ ใช้สีก็จะไม่เปลีย่นยี่ห้อสีท่ีใช้เน่ืองจากมีต้นทนุการเปลี่ยนสีท่ีสงู  ดงันัน้การผลิตสียานยนต์จงึยงัคงเป็น
ธรุกิจท่ีนา่สนใจ  สําหรับสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์บริษัทได้พยายามหาชอ่งทางในการขยายฐานลกูค้าอยู่อย่าง
สม่ําเสมอ  อีกทัง้การลงทนุจดัตัง้บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศทัง้ 3 ประเทศล้วนเป็นธรุกิจสีอตุสาหกรรมทัง้สิน้  จงึทําให้มัน่ใจได้
วา่บริษัทยงัคงยดึธรุกิจสีอตุสาหกรรมเป็นธรุกิจหลกัเช่นเดมิ  สําหรับการลงทนุในธรุกิจใหม่นัน้ถือเป็นการกระจายความเสี่ยง 

APCON มีรายได้ในปี 2558 และ 2559 ประมาณ 200 ล้านบาท และมากกวา่ 1,000 ล้านบาทตามลําดบั  ดําเนิน
ธรุกิจรับสร้างโรงไฟฟ้าและรับบริหารจดัการโรงไฟฟ้า 

 
ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ (กรรมการอสิระ) กลา่วเสริมวา่  APCON มีกิจกรรมหลกั 3 ประการ ได้แก่ การออกแบบโรงไฟฟ้า  
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ การรับบริหารจดัการโรงไฟฟ้า  โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลซึง่เป็นพลงังานหมนุเวียนท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาล  นอกจากนี ้APCON ยงัได้ซือ้โรงไฟฟ้าใน อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จแตเ่จ้าของไม่
สามารถดําเนินงานได้และ APCON ได้นํามาดําเนินงานตอ่ 

สว่นงานด้านอื่น ได้แก่ งาน Electronic เก่ียวกบัแหลง่กําเนิดไฟฟ้า (Solar cell)  งานระบบจดัเก็บกระแสไฟฟ้า 
(แบตเตอร่ี) รวมถงึระบบสายสง่ไฟฟ้า 
 
คณุวศิิษฐ์  พนัธ์พยคัฆ์ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่การลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าเป็นเร่ืองนา่ยินดี  แตก่ารลงทนุในธรุกิจนีต้้องใช้เงินทนุท่ีสงู
จงึขอให้ประธานศกึษาธรุกิจอยา่งรอบคอบ 
 
ผู้ รับมอบฉนัทะ  ขอสอบถามใน 3 ประเด็นเก่ียวข้องกบัสีอตุสาหกรรม ดงันี ้

1. บริษัทเตรียมกลยทุธ์การดําเนินงานในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร  โดยจะพึง่พาจากธรุกิจสีอตุสาหกรรมหรือการ
ลงทนุในธรุกิจอ่ืน 

2. ผู้บริหารมีแนวทางแก้ไขการลดลงของยอดขายหรือกําไรจากธุรกิจสีพน่รถยนต์ซึง่เป็นธรุกิจหลกัอยา่งไร 
3. ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมายอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ในอินโดนีเซียลดลงตอ่เน่ือง  อยากทราบวา่สถานการณ์ของ

อนิโดนีเซียจะดีขึน้หรือไม่ 
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่บริษัทยงัคงให้ความสําคญัในธุรกิจสีเป็นหลกัเชน่เดิม  สําหรับ APCON นัน้ปัจจบุนัมีผลประกอบการท่ีดี  
ยอดขายในปี 2559 เพิ่มสงูขึน้จากปี 2558 หลายเทา่  และตนเองได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น APCON ให้เข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการซึง่ก็จะเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารงานมากขึน้  ประกอบการการเชิญ ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ เข้า
มาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือให้คําแนะนําและข้อมลูตา่งๆ ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถตดัสนิใจได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
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สําหรับสถานการณ์ในประเทศอินโดนีเซียซึง่อาจมีประเด็นด้านการเมืองบ้าง  ตนเองเช่ือวา่อีกไม่นานสถานการณ์จะ
คลี่คลายไปในทางท่ีดีขึน้  ซึง่ปัจจบุนันี ้ BASF ก็ให้ความสําคญักบัการบกุตลาดในอินโดนีเซียโดยคอ่ยๆ แทรกซมึเข้าไปใน
ตลาดสยีานยนต์  ซึง่คาดการณ์วา่ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าบริษัทจะมีสว่นแบง่ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม  โดยในปี 2560 นีบ้ริษัทคาด
วา่จะมีปริมาณการผลติจํานวน 400 ตนั และหวงัวา่จะมีปริมาณการผลติเพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง   
 
คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  กลา่วเสริมวา่สาเหตกุารลดลงของปริมาณขายสว่นหนึง่เป็นผลจากเทคโนโลยีการพน่สี  
ท่ีพฒันาขึน้  เน่ืองจากการพน่สใีนช่วงก่อนหน้านีจ้ะใช้วิธีการพน่สีจํานวน 3 ชัน้  ในขณะท่ีปัจจบุนัการพน่สีลดลงเหลือเพียง 1 
ชัน้จากการท่ีคณุภาพของสีและเคร่ืองมือในการพน่สีท่ีดีขึน้ 
 
คณุวศิิษฐ์  พนัธ์พยคัฆ์ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่ปัจจบุนัมีกลุม่ผู้คดัค้านโรงไฟฟ้าอยูพ่อสมควร  จะมีผลกระทบตอ่ธรุกิจ APCON 
หรือไม ่
 
ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ (กรรมการอสิระ)  ชีแ้จงวา่โรงผลิตไฟฟ้ามีหลายประเภท เชน่ โรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ซึง่มีข้อจํากดัใน 
หลายพืน้ท่ี  โดยพืน้ท่ีท่ีไม่มีแหลง่นํา้ก็จะไมส่ามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้  โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินก็อาจสร้างมลภาวะให้แก่สิง่
แวดล้อง  ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลเป็นอตุสาหกรรมท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนนุ 
 
คณุชยพล  ประเสริฐกมลชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน  APCON ตัง้แตเ่ม่ือไร  และประธานซึง่เข้าเป็น
กรรมการใน APCON นัน้จะมีความเช่ียวชาญในธรุกิจเพียงพอหรือไม่  ซึง่หากเป็น ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ซึง่มีความ
เช่ียวชาญด้านพลงังานอาจมีความเหมาะสมมากกวา่ 
 
ประธาน บริษัทเพิ่งเร่ิมเข้าถือหุ้น APCON ในปี 2559 ท่ีผ่านมา  โดยเป็นการทะยอยเข้าถือหุ้นจนในปัจจบุนัถือหุ้นคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 20.95 และตนเองได้รับการแตง่ตัง้ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ  ทัง้นีป้ระธานเข้าใจดีวา่ตนเองอาจมีข้อจํากดัด้าน
ความรู้และประสบการณ์ด้านวศิวกรรม  แตส่ามารถมีสว่นร่วมด้านการบริหาร  การลงทนุและวิสยัทศัน์ได้  ในขณะเดียวกนั 
ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ จะทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาสําคญัประกอบกบับริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่ง
รอบคอบ  จงึเช่ือวา่จะสามารถร่วมธรุกิจได้และมีความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคมุได้ 
 
ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ (กรรมการอสิระ) กลา่วเสริมวา่ตนเองอาจให้ข้อมลูและสนบัสนนุด้านเทคนคิได้  แตด้่านการทํา
ธรุกิจและการตดัสินใจหรือประสบการณ์ด้านการเงิน  ตนเองอาจมีความสามารถและประสบการณ์ท่ีไม่เพียงพอก็เป็นได้ 
 
คณุชยพล  ประเสริฐกมลชยั (ผู้ ถือหุ้น)  เพราะเหตใุดบริษัทจงึไม่เลือกลงทนุในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัสีอตุสาหกรรม เช่น 
การเป็นผู้ นําเข้าวตัถดุิบ เป็นต้น 
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ประธาน  ชีแ้จงวา่ในชว่งระยะเวลาท่ีผา่นมา  บริษัทพิจารณาการทําธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสีอตุสาหกรรมมาโดยตลอดซึง่พบวา่
การขยายสายผลิตภณัฑ์แตล่ะรายการไม่ใช่เร่ืองงา่ย เช่น การผลิตสีทาอาคารจะต้องมีการวางสายการจําหนา่ย  อาศยั
แผนการตลาดและการสื่อสารข้อมลูให้แกล่กูค้าท่ีแข็งแรง  ซึง่หากเศรษฐกิจซบเซาก็อาจสง่ผลกระทบตอ่การชําระเงินของ
ลกูหนีท้นัที  ซึง่การผลติวตัถดุิบต้นนํา้ก็มีลกัษณะธุรกิจท่ีไม่แตกตา่งกนั  ในขณะท่ีธรุกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้านีบ้ริษัทจะได้รับเงิน
ทนัทีตัง้แตล่งนามความร่วมมือและรับชําระเงินเป็นงวดตามงานท่ีสง่มอบซึง่จะมีความเสีย่งน้อยกวา่ 
 
ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ธรุกิจครอบครัวจะยงัคงเป็นธรุกิจท่ีมีโครงสร้างแขง็แรงหรือไม ่
 
ประธาน  กลุม่ครอบครัวเอกแสงกลุถกูปลกูฝังให้เป็นครอบครัวท่ีมีความสามคัคีกนัตัง้แตย่งัเลก็  และคงมีความเช่ือวา่ธรุกิจ
ครอบครัวเป็นธรุกิจท่ีมีความแข็งแรง  แม้แต่ทีมงานท่ีเป็นคนนอกก็ให้ความสําคญัเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 
 
ผู้ ถือหุ้น   ขอสอบถามถึงสถานการณ์ปัจจบุนัของบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (BBW) 
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น BBW ในสดัสว่นร้อยละ 5 และยงัเช่ือมัน่วา่ธุรกิจบริการเคร่ืองกรองนํา้ยงัมีโอกาส
ทางธรุกิจ  เน่ืองจากผู้บริโภคในปัจจบุนันิยมบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยน์ตอ่สขุภาพ  นอกจากนีเ้คร่ืองกรองนํา้ยงั
ช่วยลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขวดบรรจนํุา้พลาสติกได้  แตค่นไทยยงัอาจให้ความสําคญัในเร่ืองนีน้้อยเกินไปตา่งจากผู้บริโภค
ในประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลีซึง่มีฐานลกูค้าอยา่งกว้างขวาง  ปัจจบุนั BBW ยงัคงเป็นผู้ให้บริการเคร่ืองกรองนํา้และยงัขยาย
ธรุกิจด้านการจดัหานํา้ดิบเพื่อป้อนให้แก่นิคมอตุสาหกรรมอกีด้วย   
 
คณุชยพล  ประเสริฐกมลชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใน BBW สดัสว่นร้อยละ 5 นัน้  ได้มีสว่นการบริหารงาน
ด้วยหรือไม ่  สําหรับการซือ้กิจการโรงไฟฟ้าเก่าเพ่ือนํามาดําเนินการต่อนัน้  ตนเองมีความเห็นวา่บริษัทอาจมีความเสี่ยงสงูกวา่
การรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
 
ประธาน   ชีแ้จงวา่โรงไฟฟ้าเก่าท่ี APCON ซือ้กิจการมานัน้  เป็นโรงไฟฟ้าเดมิท่ีได้รับใบอนญุาตให้ผลติกระแสไฟฟ้าได้แล้ว
และ APCON ก็เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้านี ้ ซึง่ APCON มีความพร้อมท่ีจะดําเนินการได้ทนัที 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุ ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ
ด้วยผลการลงมติ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 268,117,012 เสยีง   
ออกเสียง 268,117,012 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 268,117,012 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ

ประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินธรุกิจตอ่ไป  ซึง่ท่ีประชมุไม่มีข้อคดิเห็นหรือประเด็นซกัถามเพิม่เตมิประธานจงึกลา่ว
ปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 

 
 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 

 

 


