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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค์  บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จาํกัด (มหาชน) 
............................................................................................... 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานกุารแจ้งท่ีประชมุวา่บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 566,764,945 
บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 566,764,945 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออก
เสยีงมีจํานวนทัง้สิน้ 566,764,945 หุ้น 

การประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวนทัง้สิน้ 35 ราย และมีหุ้นรวมกนัจํานวน 246,998,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
43.58 ของหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ  โดยแบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 19 ราย 
รวม 24,976,818 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 16 ราย รวม 222,021,461 หุ้น 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด 

เลขานกุารได้ชีแ้จงวิธีลงคะแนน ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก  คือมากกวา่คร่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้น

ของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ  สําหรับผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระท่ีต้องพิจารณาลง
มติ  ขอให้งดออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนบัคะแนนยิ่งขึน้  บริษัทจะขอให้ท่ีประชมุลงมติเฉพาะ ผู้ ท่ีประสงค์งดออกเสียง และ ผู้ ท่ีไม่
เห็นชอบ เทา่นัน้  โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุวาระประชมุสําหรับผู้ ท่ีไม่ลงมติใดๆ  บริษัทจะถือวา่เป็น  ผู้ ท่ี
เห็นชอบ ตามความเห็นท่ีคณะกรรมการเสนอ  และขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสง่มอบบตัรลงคะแนนท่ีจดุลงทะเบียนบริเวณ
ด้านหน้าห้องประชมุ 

 เลขานกุารได้เชิญผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแตล่ะวาระ  เพ่ือให้ผลการลงมติท่ีประชมุเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสโดย นายพิสิธ  สทุธาคง ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ได้เสนอตวัเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 เน่ืองจากปัจจบุนัคงอยูใ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 บริษัทจงึจดัการประชมุภายใต้มาตรการท่ี
เคร่งครัดและเป็นไปด้วยความกระชบั  พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ
เป็นการลว่งหน้ามายงับริษัทผา่นช่องทางอีเมล์หรือชอ่งทางโทรสาร  ซึง่ไม่ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเป็นการลว่งหน้า
มาแตป่ระการใด  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตอ่ท่ีประชมุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเจ้าหน้าท่ี
จะนําคําถามเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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กรรมการบริษัท จํานวน 9 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนัคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด ได้แก่ 
1. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  กรรมการอสิระ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการอสิระ 
5. นายสนัน่  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
6. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
7. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
8. นายวิชยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
9. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
 
เลขานกุารได้แจ้งท่ีประชมุวา่คณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 4 คณะ ได้แก่ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวน 3 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  ได้แก่ 

นางพิสมยั  บณุยเกียรติ (ประธาน)  นายเจน  วองอสิริยะกลุ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดย

พร้อมเพรียงกนั  ได้แก่ นางพิสมยั  บณุยเกียรติ (ประธาน)  นายเจน  วองอสิริยะกลุ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
3) คณะกรรมการบริหาร  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  ได้แก่ นายสนัน่  

เอกแสงกลุ (ประธาน)  นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ  นายสนิท เอกแสงกลุ  นายวชิยั เอกแสงกลุ และ นางสาวสริินนัท์ เอกแสงกลุ 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  

ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (ประธาน)  นายวิชยั  เอกแสงกลุ  นายณฐัพล  เอกแสงกลุ และ นายจิตติ  เอกแสงกลุ 
นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน  รวมถึง นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จํากดั และ นายชยตุ  โชติวิริยะกลุ  ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสํานกักฏหมายเวลล์-เวอร์ส จํากดั ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 

 

นางพิสมยั  บณุยเกียรติ เป็นประธานท่ีประชมุกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 
เมษายน 2563  และได้จดัส่งรายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด   โดยการประชมุครัง้ท่ีแล้วท่ี
ประชมุได้มีมติรับรองรายงานการประชมุประจําปี 2562  รับรองผลการดําเนินงานและอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2562  งดการ
จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล  อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการจํานวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการ  การ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  และ อนุมัติการเปลี่ยนช่ือบริษัทจาก บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากัด (มหาชน) เป็น 
บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จํากัด (มหาชน)  ซึ่งหลงัจากท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแล้ว  บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทต่อกระทรวง
พาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  ตามผลการลงมติดงันี ้
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 

วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจาํปีของ 
คณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
ข้อมลูรายงานประจําปี 2563 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้นายสนัน่  เอก
แสงกลุ (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 
 

นายสนัน่ เอกแสงกลุ รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2563 บริษัทได้มีการลงทนุเพิ่มเตมิทําให้มีบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จํานวน 1 บริษัท และมี
บริษัทอ่ืนเพิ่มขึน้จํานวน 1 บริษัท  ทําให้โครงสร้างกลุม่บริษัทในปัจจบุนัประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซึน่ 
อไุรเพ้นท์ จํากดั (เวียดนาม)  บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั (อนิโดนีเซีย) และ บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั (มาเลเซีย)  และบริษัท
ร่วมจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั  บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั และ บริษัท กรีน ฟเูอล 
เมเนจเม้นท์ จํากดั  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการลงทนุในบริษัทอ่ืนจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บล ู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั  บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั และ บริษัท ซีเอเอส กรีน เอนเนอร์จี จํากดั แบง่เป็นการลงทนุในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสี
อตุสาหกรรม จํานวน 4 บริษัท และ ธุรกิจอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัสีอตุสาหกรรม จํานวน 5 บริษัท 
 

นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จํานวน 
513 ล้านบาท และ 532 ล้านบาทตามลําดบั ลดลงจากปีก่อนหน้าจํานวน 19 ล้านบาท (ร้อยละ 3.5)  และมีผลการดําเนินงาน
ขาดทนุ 161 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่เป็นการขาดทนุเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าจํานวน 136 ล้านบาท (ร้อยละ 544)  
โดยสาเหตหุลกัของการขาดทนุเกิดจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

บริษัทมีความเห็นวา่ทิศทางของอตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 2564 มีสญัญาณท่ีดีขึน้  แม้ในปัจจบุนัผู้ผลติรถยนต์สว่น
ใหญ่จะมุ่งพฒันารถยนต์ไฟฟ้าเข้าสูต่ลาดแตค่าดวา่จะไม่มีผลกระทบเนื่องจากความต้องการใช้สีในการผลติยงัคงเดมิ  สําหรับสี
เคลือบบรรจภุณัฑ์อาหารก็มีแนวโน้มท่ีดีเน่ืองจากความต้องการบริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มมากขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ COVID-19  ในขณะท่ีบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมมีโอกาสหดตวัจากปัจจยัภายในประเทศท่ีลดการจดังานร่ืนเริงตา่งๆ 

ความท้าทายในปี 2564 ประกอบด้วยหลายปัจจยัทัง้จากการท่ีต้นทนุวตัถดุิบเพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญั  ซึง่เป็นผลจาก
ความต้องการใช้งานเพิ่มสงูขึน้จากประเทศมหาอํานาจ  ภาวะการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในภาคการขนสง่ซึง่เป็นสถานการณ์
ตอ่เน่ืองมาจากปีก่อนหน้า  ความเสีย่งจากการชะลอโครงการของภาครัฐ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ท่ี
ยงัคงมีผู้ ติดเชือ้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้นีบ้ริษัทได้รับการรับรองการเป็นสถานประกอบการท่ีปฏิบตัติามมาตรการควบคมุ ติดตาม 
และป้องกนัการปนเปือ้นของ COVID-19 (Industrial and Production Hygine Administration) ภายใต้ความร่วมมือของสภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  กรมควบคมุโรค  สถาบนัอาหาร และ สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุติัการเผยแพร่รายงานประจําปี 2563 ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2563 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2563 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้ นายสนิท  
เอกแสงกลุ  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ในฐานะผู้บริหารสงูสดุด้านการเงินชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ รายงานวา่ในปี 2563 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562  ซึง่สว่นใหญ่เกิดจาก
การลดลงของรายได้จากกลุม่ยานยนต์และการหยดุดําเนินงานของบริษัทย่อยในตา่งประเทศ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย)  แต่บริษัท
ยงัคงมีรายได้จากกลุม่บรรจภุณัฑ์เพิ่มมากขึน้  อยา่งไรก็ตามบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทนุซึง่เป็นผลจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ
และสว่นแบง่การขาดทนุจากบริษัทร่วม  สง่ผลให้บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 161 ล้านบาทซึง่เป็นการขาดทนุเพิ่มมากขึน้จากปี
ก่อนหน้าซึง่ขาดทนุสทุธิจํานวน 25 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,212 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 จํานวน 54 ล้านบาท ซึง่
สนิทรัพย์ท่ีลดลงโดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและจากผลการดําเนินงานขาดทนุของกลุม่ APCON  และ
ในสว่นของหนีส้ินรวมปี 2563 จํานวน 251 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2562 จํานวน 128 ล้านบาท ซึง่เกิดขึน้จากเงนิกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงิน สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,118 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 937 ล้านบาทในปี 2563 หรือลดลงคดิเป็น
ร้อยละ 16 จากผลการดําเนินงานขาดทนุ 

เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุเพิ่มขึน้จึงสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากอตัราลบร้อยละ (0.7)  
เป็นอตัราลบร้อยละ (16.0)  อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากอตัราลบร้อยละ (2.2) เป็น อตัราลบร้อยละ (15.7) และ กําไร
ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานลดลงจาก (0.04) บาทตอ่หุ้นเป็นขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (0.28) บาทตอ่หุ้น 
 
นางสาวศิริพร  ขตัตพงษ์ (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  ได้สอบถามคณะกรรมการดงันี ้

1) บริษัทได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่สถาบนัการเงินจํานวน 89 ล้านบาท  ขอสอบถามวา่มีอตัราดอกเบีย้ MRR อย่างไร 
2) บริษัทมีเงินฝากในบญัชีออมทรัพย์ซึง่มีอตัราดอกเบีย้เงินฝากร้อยละ 0.1  ขอสอบถามวา่บริษัทมีการบริหารเงินอยา่งไร 
3) บริษัทมีแผนการรับมือกบัการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดัอยา่งไร 
4) บริษัทจะสามารถบริหารงานให้การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูกลบัคืนเป็นรายได้ได้หรือไม ่
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นายสนิท  เอกแสงกลุ  บริษัทได้รับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินประมาณร้อยละ 2.75  สําหรับการบริหารเงินฝากใน
ธนาคารนัน้  ต้องยอมรับวา่สถานการณ์ปัจจบุนัอาจเป็นช่วงเวลาท่ียงัไม่เหมาะสมสําหรับการลงทนุใดๆ ซึง่บริษัทจะยงัคงถือเงินสด
ตอ่ไปอีกระยะหนึง่เพ่ือรอพิจารณาสถานการณ์ตอ่ไป 
 
นายสนัน่  เอกแสงกลุ  บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั หรือ APCON เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง 
บริหารจดัการและซอ่มบํารุงโรงไฟฟ้า  โดยในช่วง 4 – 5 ปีก่อนหน้านี ้ APCON ถือเป็นธรุกิจท่ีมีศกัยภาพเน่ืองจากภาครัฐได้มี
นโยบายสนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนทัว่ประเทศ  แตภ่ายหลงัการชะลอโครงการจากภาครัฐในเวลาต่อมาทําให้ APCON มี
ผลการดําเนินงานขาดทนุ  ซึง่ปัจจบุนัคงอยู่ระหวา่งการบริหารจดัการเพ่ือลดคา่ใช้จา่ยด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรและลดขนาด
องค์กร  รวมถงึคงอยู่ระหวา่งการพิจารณาแบง่ขายสว่นงานท่ีไมจํ่าเป็นให้แก่ผู้ ท่ีมีความสนใจลงทนุ  อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารได้รับ
ข้อมลูวา่ปัจจบุนัภาครัฐมีแผนที่จะพิจารณาดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชมุชน 
 สําหรับบริหารงานเพ่ือให้การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูกลบัเป็นรายได้แก่บริษัทนัน้  เป็นสิง่ท่ีฝ่ายบริหารคาดหวงัให้
เกิดขึน้เช่นกนั  ซึง่จะพยายามแก้ไขให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามผล
การลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ขาดทนุสทุธิเป็นเงินจํานวน 112,078,213.69 บาท  
คณะกรรมการจงึเห็นสมควรงดการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2563  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนมุติังดการจ่ายปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ีดํารงตําแหนง่
นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหนง่การเป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้ากอ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ระหวา่งวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 – 15 มกราคม 2564  รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด  คณะกรรมการจงึมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ให้
กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายเจน  วองอิสริยะกลุ  กรรมการอิสระ 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการ 
3. นายวิชยั  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
พร้อมกนันีเ้สนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้คา่ตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบีย้ประชมุและเงินโบนสัประจําปี) โดย
วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ทัง้นีเ้พ่ือให้การพิจารณาวาระนีมี้ความโปร่งใสและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ประธานจงึได้ขอให้
กรรมการตามรายช่ือข้างต้นทัง้ 3 ทา่น รออยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชมุจนกวา่การพิจารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ  และขอให้
กรรมการทกุทา่นงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

สําหรับการลงมติในวาระนีจ้ะแบ่งการลงมติเพ่ือขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้กรรมการครัง้ละ 1 ท่าน  ประกอบด้วย
กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวน 3 ท่าน และลงมติสําหรับการอนุมตัิวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2564 อีก 1 ครัง้ ทําให้วาระนีมี้การลงมติรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ทัง้ 3 ท่าน ตามรายช่ือข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึง่ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
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นายเจน  วองอิสริยะกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 246,998,176 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ 103 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 238,771,212 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.67 
งดออกเสียง 8,227,067 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.33 
เห็นชอบ 238,771,212 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
นายวิชยั  เอกแสงกลุ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 245,767,168 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.50 
งดออกเสียง 1,231,111 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.50 
เห็นชอบ 245,767,168 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 233,878,606 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.00 
งดออกเสียง 13,119,673 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 5.00 
เห็นชอบ 233,878,606 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2564 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
1. นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ 7793 หรือ 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 หรือ 
3. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ 8658  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณี
ท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 925,000 บาท พร้อมมอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 แล้ว 
   
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 ตามท่ีประธาน
เสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 246,998,279 เสยีง   
ออกเสียง 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 246,998,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ

ประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินธรุกิจตอ่ไป  ซึง่ไม่ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแตป่ระการใด 
 

ทัง้นีใ้นช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 32 ราย  และมีหุ้นรวมจํานวน 246,582,872 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 43.50 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 16 ราย จํานวน 
24,561,411 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 16 ราย จํานวน 222,021,461 หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้ระหวา่งการ
ประชมุ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.10 น. 

 

 

 
(นางพิสมยั  บณุยเกียรติ) 

ประธานท่ีประชมุ 


