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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 
วันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค ์ บริษัท อีซ่ึน แอนด ์โค จ ากัด (มหาชน) 
............................................................................................... 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานกุารแจง้ที่ประชมุวา่บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 567,084,913 บาท และมีทนุช าระแลว้จ านวน 566,764,945 
บาท  แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 566,764,945 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  จึงท าใหจ้ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุและออก
เสยีงมจี านวนทัง้สิน้ 566,764,945 หุน้ 

การประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุจ านวนทัง้สิน้ 27 ราย และมีหุน้รวมกนัจ านวน 372,343,250 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
65.70 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยทัง้หมดของบรษัิทครบเป็นองคป์ระชมุ  โดยแบง่ออกเป็นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 13 ราย 
รวม 17,724,115 หุน้ และรบัมอบฉนัทะจ านวน 14 ราย รวม 354,619,135 หุน้ 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มเสนอเรือ่งที่เห็นวา่ส าคญั เพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคลที่มี
ความรู ้ความสามารถและคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ก่อนการจดั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ระหวา่งวนัที่ 19 ตลุาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดอืน  ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอ
วาระการประชมุและช่ือผูท้ี่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมายงับรษัิทแตป่ระการใด 

เลขานกุารไดชี้แ้จงวิธีลงคะแนน ดงันี ้
 ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้  บรษัิทจะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมาก  คือมากกวา่ครึง่หนึง่ของจ านวนหุน้

ของผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ  ส  าหรบัผูถื้อหุน้ทา่นท่ีมีสว่นไดเ้สยีในวาระท่ีตอ้งพิจารณาลง
มติ  ขอใหง้ดออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

 เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการนบัคะแนนยิ่งขึน้  บรษัิทจะขอใหท้ีป่ระชมุลงมติเฉพาะ ผูท้ี่ประสงคง์ดออกเสยีง และ ผูท้ี่ไม่
เห็นชอบ เทา่นัน้  โดยเจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนทกุวาระประชมุส าหรบัผูท้ี่ไมล่งมตใิดๆ  บรษัิทจะถือวา่เป็น  ผูท้ี่
เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ  และขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นสง่มอบบตัรลงคะแนนที่จดุลงทะเบยีนบรเิวณ
ดา้นหนา้หอ้งประชมุ 

 เลขานกุารไดเ้ชิญผูถื้อหุน้ในที่ประชมุรว่มเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนแตล่ะวาระ  เพื่อใหผ้ลการลงมติทีป่ระชมุเป็นไป
ดว้ยความโปรง่ใส  ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอตวัเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนแตอ่ยา่งใด 

 เนื่องจากปัจจบุนัคงอยูใ่นชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 บรษัิทจงึจดัการประชมุภายใตม้าตรการท่ี
เครง่ครดั โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุเป็นการลว่งหนา้มายงับรษัิทผา่นช่องทางอเีมล์
หรอืช่องทางโทรสารซึง่ไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้สง่ค าถามมายงับรษัิท  ในระหวา่งการประชมุผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  โดยแจง้ช่ือใหท้ี่ประชมุทราบเพื่อบรษัิทสามารถบนัทกึรายงานไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  พรอ้มขออนญุาตผูถื้อหุน้เปิดเผยช่ือไวใ้นรายงานประชุมตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อเผยแพรต่อ่ไป 
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กรรมการบรษัิท จ านวน 9 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนัคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด ไดแ้ก ่
1. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายเจน  วองอิสรยิะกลุ   กรรมการอิสระ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  กรรมการอิสระ 
4. ศาสตราจารย ์ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต ์ กรรมการอิสระ 
5. นายสนั่น  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
6. นางสาวเพชรรตัน ์ เอกแสงกลุ  กรรมการ 
7. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
8. นายวชิยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
9. นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกลุ  กรรมการ 
 
เลขานกุารไดแ้จง้ที่ประชมุวา่คณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 4 คณะ ไดแ้ก่ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนั  ไดแ้ก่ 

นางพิสมยั  บณุยเกียรติ (ประธาน)  นายเจน  วองอิสรยิะกลุ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุโดย

พรอ้มเพรยีงกนั  ไดแ้ก ่นางสาวทพิวรรณ  อทุยัสาง (ประธาน)  นางพิสมยั  บญุเกียรติ และ นายเจน  วองอิสรยิะกลุ 
3) คณะกรรมการบรหิาร  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนั  ไดแ้ก่ นายสนั่น  

เอกแสงกลุ (ประธาน)  นางสาวเพชรรตัน ์เอกแสงกลุ  นายสนิท เอกแสงกลุ  นายวิชยั เอกแสงกลุ และ นางสาวสรินินัท ์เอกแสงกลุ 
4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนั  

ไดแ้ก่ นางสาวเพชรรตัน ์ เอกแสงกลุ (ประธาน)  นายวชิยั  เอกแสงกลุ  นายณฐัพล  เอกแสงกลุ และ นายจิตติ  เอกแสงกลุ 
นอกจากนี ้ ฝ่ายบรหิารของบรษัิท ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  รวมถงึ นางสาวอรอมุา  ยตุิธรรม ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
และ นายชยตุ  โชติวิรยิะกลุ  ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษัิทส านกักฏหมายเวลล-์เวอรส์ จ ากดั ไดเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นีด้ว้ย 

 

นางพิสมยั  บณุยเกียรติ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และด าเนินการประชมุตามล าดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564    ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัศกุรท์ี่ 23 
เมษายน 2564  และไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้   โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชมุในเว็บไซตข์องบริษัทซึง่บรษัิทไมไ่ดร้บัแจง้ใหม้ีการแกไ้ขรา่งรายงานแตอ่ย่างใด   ในการประชมุครัง้นัน้ที่ประชุม
ไดม้ีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  รบัรองผลการด าเนินงานและอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563  งด
การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล  อนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 และ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ตามผลการลงมติดงันี ้
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
เห็นชอบ 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
 

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรับรองรายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการ 

ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 พรอ้มมอบหมายใหน้ายสนั่น  เอกแสงกลุ (กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร)  สรุปผล
การด าเนินงานใหท้ี่ประชมุทราบ 
 

นายสนั่น เอกแสงกลุ รายงานท่ีประชมุวา่กลุม่บรษัิทในปี 2564 ประกอบดว้ยบรษัิทยอ่ยจ านวน 3 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท อีซึน่ อไุร
เพน้ท ์จ ากดั (เวียดนาม)  บรษัิท อีซึน่ อินโดนีเซีย จ ากดั (อินโดนเีซีย) และ บรษัิท อีซึน่ ฟารอ์ีส จ ากดั (มาเลเซยี)  และบรษัิทร่วม
จ านวน 3 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท ออรจิิน อีซึน่ เพน้ท ์จ ากดั  บรษัิท แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรช์ั่น จ ากดั และ บรษัิท กรนี ฟเูอล 
เมเนจเมน้ท ์ จ ากดั  นอกจากนีบ้รษัิทยงัมีการลงทนุในบรษัิทอื่นจ านวน 3 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท ไบรท ์ บล ู วอเตอร ์ คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั  บรษัิท ออลเอส โฮลดิง้ จ ากัด และ บรษัิท ซีเอเอส กรนี เอนเนอรจี์ จ ากดั  (บรษัิทไดจ้ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบรษัิท ซเีอ
เอส กรนี เอนเนอรจี์ จ ากดั ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ใหญ่แลว้เมื่อเดือนตลุาคม 2564)  ปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ธุรกิจสี
อตุสาหกรรมจ านวน 5 บรษัิท และ กลุม่ธุรกิจอื่นจ านวน 4 บรษัิท 
 

นางสาวเพชรรตัน ์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2564 บรษัิทด าเนินธุรกิจกลุม่สี
อตุสาหกรรมจ านวน 5 บรษัิท  มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยูใ่นเกณฑท์ี่ดี  แมบ้รษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ ไดแ้ก่ บรษัิท อซีึน่ 
อินโดนีเซีย จ ากดั จะหยดุการด าเนินงานชั่วคราว และ บรษัิท อีซึน่ ฟารอ์ีส จ ากดั ที่คงอยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนเลกิกิจการ  
อยา่งไรก็ตามการพิจารณาดอ้ยของคา่เงินลงทนุและการรบัรูส้ว่นแบง่การขาดทนุของบรษัิทรว่ม (บรษัิท แอดวานซ ์ เพาเวอร ์ คอน
เวอรช์ั่น จ ากดั) สง่ผลใหบ้รษัิทมผีลการด าเนินงานขาดทนุในปี 2564 

ในปี 2565 ทิศทางของอตุสาหกรรมยานยนตม์ีสญัญาณทีด่ีขึน้  รวมถงึตลาดบรรจภุณัฑอ์าหารและเครือ่งดืม่ก็มกีารเพิ่ม
ก าลงัการผลติ  ซึง่เป็นแนวโนม้ที่ดีเนื่องจากความตอ้งการบรโิภคอาหารกระป๋องเพิ่มมากขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID-19  ประกอบกบับรษัิท อีซึน่ อไุร เพน้ท ์จ ากดั (บรษัิทยอ่ยในประเทศเวียดนาม) มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ตอ่เนื่อง 

ความทา้ทายในปี 2565 ประกอบดว้ยหลายปัจจยัทัง้จากความไมแ่นน่อนของวตัถดุิบซึง่มตีน้ทางจากผูผ้ลติในประเทศ
มหาอ านาจ  ตน้ทนุคา่ขนสง่และคา่ไฟฟา้ทีเ่พิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั  ภาวะคา่เงินออ่นตวั  และสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
เชือ้ COVID-19 ที่ยงัคงอยูภ่ายใตม้าตรการการควบคมุตา่งๆ 

บรษัิทไดด้  าเนินโครงการอนรุกัษพ์ลงังานและสรา้งความตระหนกัถึงคณุคา่ของทรพัยากรดา้นพลงังานใหเ้กิดแก่พนกังาน
ทกุระดบั  โดยด าเนินการติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใชง้านรว่มกบัระบบไฟฟา้ภายในโรงงานซึง่มีสว่นช่วยลดปรมิาณการ
ปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลงได ้
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นอกจากนี ้ บรษัิทไดร้บัการรบัรองการเป็นสถานประกอบการท่ีปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุ ติดตาม และปอ้งกนัการ
ปนเป้ือนของ COVID-19 (Industrial and Production Hygine Administration) ภายใตค้วามรว่มมือของสภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย  กรมควบคมุโรค  สถาบนัอาหาร และ สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

นายสนั่น เอกแสงกลุ  รายงานวา่ส าหรบักลุม่ธุรกิจอื่นจ านวน 4 บรษัิท ยงัคงมีผลการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย ไดแ้ก่ 
บรษิัท ออลเอส โฮลดิง้ จ ำกดั : ด าเนินธุรกิจรถสาธารณะ CABB ซึง่ปัจจบุนัมีรถใหบ้รกิารประมาณ 200 คนั  เนื่องจาก

สถานการณ ์COVID-19 ท าใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารนอ้ยกวา่ที่คาดการณไ์ว ้  ฝ่ายบรหิารประเมินวา่ในปี 2565 จะมีผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้  ซึง่ 
All S อยูร่ะหวา่งการเพิ่มจ านวนคนขบัรถเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารเช่นกนั 

บรษิัท กรนี ฟเูอล เมเนจเมน้ท ์ จ ำกดั : ด าเนินธุรกิจจดัหาเชือ้เพลงิและรบัจา้งตดัไมเ้พื่อเป็นเชือ้เพลงิใหแ้ก่โรงไฟฟา้
ชมุชน  ปัจจบุนัมีการติดตัง้เครือ่งจกัรใหแ้ก่โรงไฟฟา้แลว้ 2 – 3 แหง่ในภาคใต ้ และอยูร่ะหวา่งการคน้หาโอกาสในการใหบ้รกิารแก่
โรงไฟฟา้อื่นตอ่ไป 

บรษิัท แอดวำนซ์ เพำเวอร ์ คอนเวอรช์ั่น จ ำกดั : ด าเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสรา้งและบรหิารจดัการโรงไฟฟา้  ซึง่ผูส้อบ
บญัชีไดพ้ิจารณาตัง้ส  ารองคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เต็มจ านวนแลว้ในปี 2564  ซึง่หาก APCON มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ในอนาคต
ผูส้อบบญัชีจะพิจารณาปรบัปรุงคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ภายหลงั 

บรษิัท ไบรท ์บลู วอเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั : ด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยากรน า้และวางระบบทอ่ประปาใหบ้รกิาร
ชมุชน  เนื่องจากในชว่งเวลาทีผ่า่นมา BBW มีผลการด าเนินงานท่ีไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายจึงมีความเป็นไปไดท้ีผู่ส้อบบญัชีจะ
พิจารณาตัง้ส  ารองคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ในปีนี ้

อยา่งไรก็ตามแมก้ารลงทนุในช่วงที่ผา่นมาจะยงัไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว ้  แต่บรษัิทยงัคงคน้หาโอกาสที่จะลงทนุ
ในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม  เพื่อขยายฐานรายไดน้อกเหนือจากธุรกิจสอีตุสาหกรรมตอ่ไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองผลการด าเนนิงานและอนมุตัิการเผยแพรร่ายงานประจ าปี 2564 ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
เห็นชอบ 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงนิของบริษัทส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองและอนมุตังิบการเงินของบรษัิทในรอบปี 2564 ซึง่มีรายละเอยีดตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินประจ าปี 2564  พรอ้มมอบหมายให ้นายสนิท  เอกแสงกลุ  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ในฐานะผูบ้รหิาร
สงูสดุดา้นการเงินชีแ้จงรายละเอยีดใหท้ี่ประชมุทราบ 
 

นายสนิท  เอกแสงกลุ รายงานวา่ในปี 2564 บรษัิทมียอดขายและบรกิารจ านวน 572 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 59 ลา้นบาทเมื่อ
เปรยีบเทียบกบัปี 2563  ซึง่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากกลุม่ยานยนตท์ัง้ในประเทศไทยและเวยีดนาม ประกอบกบั
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ยอดขายสกีลุม่บรรจภุณัฑเ์พิม่ขึน้จากความตอ้งการอาหารบรรจกุระป๋องในวิถี New Normal  อยา่งไรก็ตามบรษัิทมีผลด าเนินงาน
ขาดทนุ ซึง่เป็นผลจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุและสว่นแบง่การขาดทนุจากบรษัิทรว่ม  สง่ผลใหบ้รษัิทมีผลขาดทนุสว่นผูถื้อหุน้
บรษัิทใหญ่จ านวน 66 ลา้นบาท ซึง่เป็นการขาดทนุเพิม่มากขึน้จากปีก่อนหนา้จ านวน 3 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจ านวน 1,185 ลา้นบาทลดลงจากปี 2563 จ านวน 125 ลา้นบาท ซึง่
สนิทรพัยท์ี่ลดลงโดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและจากผลการด าเนินงานขาดทนุของกลุม่ APCON  และ
ในสว่นของหนีส้นิรวมปี 2564 จ านวน 168 ลา้นบาทลดลงจากปี 2563 จ านวน 83 ลา้นบาท ซึง่เกิดขึน้จากกาช าระคืนเงินกูย้มื
ระยะสัน้แก่สถาบนัการเงิน ส าหรบัสว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ลดลงจาก 1,035 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 984 ลา้นบาทในปี 2564 
หรอืลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 5 จากสว่นแบง่การขาดทนุจากบรษัิทรว่ม 

เนื่องจากบรษัิทมีผลการด าเนินงานขาดทนุเพิ่มขึน้จึงสง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนทรพัยส์นิลดลงจากอตัราลบรอ้ยละ (4.8)  
เป็นอตัราลบรอ้ยละ (5.6)  อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ลดลงจากอตัราลบรอ้ยละ (6.1) เป็น อตัราลบรอ้ยละ (6.7) และ ก าไรตอ่
หุน้ขัน้พืน้ฐานลดลงจาก (0.11) บาทตอ่หุน้เป็นขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.12) บาทตอ่หุน้ 
 

นางสาวศิรพิร  ขตัตพงษ์ (ผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) ไดส้ง่กระดาษค าถามใหแ้ก่คณะกรรมการโดยสอบถาม
วา่จากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบรษัิท แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรช์ั่น จ ากดั จ านวน 459.99 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 39 
ของสนิทรพัยร์วม  บรษัิทจะมวีิธีรบัมือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในปี 2565 อยา่งไร 
 

นายสนั่น  เอกแสงกลุ  ชีแ้จงวา่งบการเงินปี 2564 ของบรษัิทไดร้บัผลกระทบจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุใน APCON อยา่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้  ขณะนีฝ่้ายบรหิารไดล้ดขนาดองคก์รใหก้ารท างานมีความกระชบัขึน้และลดจ านวนพนกังานเพื่อควบคมุคา่ใชจ้า่ย
ใหไ้ดม้ากที่สดุ  ในขณะเดียวกนัฝ่ายบรหิารก็เขา้ไปก ากบัดแูลอยา่งใกลชิ้ดทัง้ในการรบังานโครงการใหม ่  การประมาณการ
คา่ใชจ้า่ยในแตล่ะโครงการใหม้ีความรดักมุที่สดุ  ทัง้นีข้อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจวา่การลงทนุในโครงการตา่งๆ ทัง้ APCON หรอื All S 
อาจจะยงัไมเ่ห็นผลตอบแทนในชว่งเวลาอนัใกล ้ แตเ่ช่ือวา่ในระยะยาวจะสามารถสรา้งความมั่นคงใหก้บับรษัิทไดใ้นท่ีสดุ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตังิบการเงินของบรษัิทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามผล
การลงมติ ดงันี ้
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
เห็นชอบ 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานสิน้สุด ณ วนัที ่31ธันวาคม 2564 

ประธานแจง้ที่ประชมุวา่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จนกวา่บรษัิทจะมีทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  เนื่องจาก
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บรษัิทมีผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขาดทนุสทุธิเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 64,355,364.74 บาท  
คณะกรรมการจงึเห็นสมควรงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและงดการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตังิดการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายและมีมตอินมุตัิงดการจา่ยปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
เห็นชอบ 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและก าหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 

ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหนง่ตามวาระและก าหนด
วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2565  พรอ้มมอบหมายใหน้ายสนั่น  เอกแสงกลุ (กรรมการ / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร) ชีแ้จงรายละเอยีดใหท้ี่ประชมุทราบ 
 

นายสนั่น  เอกแสงกลุ  รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้  กรรมการจ านวนหนึง่ในสามที่ด  ารง
ต าแหนง่นานท่ีสดุจะตอ้งพน้จากต าแหนง่การเป็นกรรมการ  โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีพน้ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. ศาสตราจารย ์ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต ์  กรรมการอิสระ 
2. นายสนิท  เอกแสงกลุ    กรรมการ 
3. นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกลุ   กรรมการ 

 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีความรู ้ ความสามารถและคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพือ่รบัการพิจารณาด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ระหวา่งวนัท่ี 19 ตลุาคม 2564 – 21 มกราคม 2565  
รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือผูท้ี่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการมายงับรษัิทแตป่ระการใด   

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหแ้ตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามรายช่ือดงักลา่วขา้งตน้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่
กรรมการอกีวาระหนึง่  พรอ้มกนันีไ้ดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทส าหรบัปี 2565 เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท (บรษัิทไมม่ีนโยบายใหค้า่ตอบแทนหรอืสทิธิประโยชนอ์ื่นนอกเหนือไปจากเบีย้ประชมุและเงิน
โบนสัประจ าปี) โดยวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไมร่วมเงินเดือนประจ าของกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารพิจารณาวาระนีม้คีวามโปรง่ใสและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  จึงขอใหก้รรมการตาม
รายช่ือขา้งตน้ทัง้ 3 ทา่น รออยูบ่รเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุจนกวา่การพิจารณาวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็  และขอใหก้รรมการทกุทา่นงด
ออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
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ส าหรบัการลงมติในวาระนีจ้ะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้กรรมการครัง้ละ 1 ท่าน  ประกอบดว้ย
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวน 3 ท่าน และลงมติส  าหรบัการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 อีก 1 ครัง้ ท าใหว้าระนีม้ีการลงมติรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัใิหแ้ตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้ต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่น ตามรายช่ือขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่
กรรมการอกีวาระหนึง่ตามที่ประธานเสนอขา้งตน้ทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ศาสตราจารย ์ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต ์
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
เห็นชอบ 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
นายสนิท  เอกแสงกลุ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 369,516,442 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.24 
งดออกเสยีง 2,826,808 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.76 
เห็นชอบ 369,516,442 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกลุ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 371,558,914 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.79 
งดออกเสยีง 784,336 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.21 
เห็นชอบ 371,558,914 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
และมีมติอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 ตามทีป่ระธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 358,984,073 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 96.41 
งดออกเสยีง 13,359,177 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 3.59 
เห็นชอบ 358,984,073 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทประจ าปี 2565 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

      ชื่อ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่  
1. นางสาวนนัทน์ภสั  วรรณสมบรูณ ์ 7793 หรอื 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 หรอื 
3. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ ์ 8658  

 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท  ในกรณี
ที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได ้ ใหบ้รษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
อื่นของบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั ท าหนา้ที่แทน และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 960,000 บาท พรอ้มมอบอ านาจ
ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดคา่บรกิารอื่น (ถา้ม)ี นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้รษัิทไดต้รวจสอบรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีจากส านกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 แลว้ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ตามที่ประธาน
เสนอขา้งตน้ทกุประการดว้ยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 372,343,250 เสยีง   
ออกเสยีง 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
เห็นชอบ 372,343,250 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
ที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระประชมุตามล าดบัเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้  ประธานขอใหท้ี่ประชมุเสนอแนะขอ้คิดเห็นหรอื

ประเด็นตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจตอ่ไป  ซึง่ไมป่รากฎวา่มีผูถื้อหุน้เสนอแนะขอ้คดิเห็นแตป่ระการใด  ประธานจงึ
กลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 

 

 

 
(นางพิสมยั  บณุยเกียรต)ิ 

ประธานท่ีประชมุ 


