
 
 
 
 
 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2563 
 
 

บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากัด (มหาชน) 
 

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ อาคารเอนกประสงค์  บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   
 
 

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 9.00 น. 
(เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  โปรดนําแบบลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันประชุมด้วย) 

 
 
 
 
 
 

 

งดแจกของชําร่วย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานท่ีกํากับดูแล 

ซ่ึงรณรงค์ใหง้ดการแจกของชําร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 



 
แนวปฏิบติัในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

 
 

บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) มคีวามหว่งใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ  จงึไดจ้ดัทาํแนวปฏบิตัใิน
การเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ซึง่สอดคลอ้งตามคาํแนะนําของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ดงัน้ี 

 

1. ผูถ้อืหุน้ทีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่ง เช่น ผูเ้ดนิทางผา่นประเทศกลุ่มเสีย่งตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนด หรอืตดิต่อ
ใกลช้ดิกบับุคคลทีม่ปีระวตัเิดนิทางผา่นประเทศกลุ่มเสีย่ง หรอืผูม้ไีข ้หรอือาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ หรอื
มอีาการทีอ่าจสงสยัว่าไดร้บัเชือ้ไวรสัโคโรนา  โปรดงดการเข้าร่วมประชมุ โดยบริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้น
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัหรือผูอ่ื้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามวธิกีาร
ซึง่แสดงในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
 

2. บรษิทัจะจดัใหม้จุีดคดักรองบรเิวณหน้าหอ้งประชมุ  ในกรณีทีพ่บผูท้ีม่ไีขต้ัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป  
หรอืมอีาการทีอ่าจสงสยัว่าเป็นผูอ้ยูใ่นกลุ่มเสีย่ง  บริษทัจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชมุ  ในการน้ีสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัหรือผูอ่ื้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
 

3. บรษิทัจะดาํเนินการประชมุใหม้คีวามกระชบัตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่าํหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้งตาม
กฎหมาย  โดยขอกาํหนดแนวปฏบิตัสิาํหรบัการเขา้รว่มประชมุดงัน้ี 

 ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
 บรษิทัจะจดัทีน่ัง่สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุใหม้รีะยะห่างตามคาํแนะนําของกระทรวงสาธารณสขุ 
 บรษิทัจะจดัใหม้เีจลลา้งทาํความสะอาดมอืเพือ่สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุ  และขอใหห้ลกีเลีย่ง

การใช ้สมัผสั สิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น 
 ผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถสง่คาํถามหรอืคาํแนะนําล่วงหน้า    โดยใสใ่นกล่องรบัทีบ่รษิทัจดัเตรยีมไว ้

ณ จุดลงทะเบยีน 
 บรษิทัขออภยัในความไมส่ะดวกทีอ่าจเกดิขึน้  ในกรณีทีเ่กดิความล่าชา้จากการตรวจคดักรอง

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 

4. ผูถ้อืหุน้สามารถสง่คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้ามายงับรษิทั  โดยระบุคาํถามพรอ้ม
ชือ่ผูหุ้น้และหมายเลขโทรศพัท ์ผา่นชอ่งทางอเีมล ์ ir@easonpaint.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 02-941-6930  
บรษิทัจะรวบรวมคาํถามเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาต่อไป 

 

บรษิทัขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทุกท่านและหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดร้บัความร่วมมอืตามแนวปฏบิตัขิา้งตน้อยา่ง
เครง่ครดั 
 
 

บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 



 
    
 
 

 

 
วนัท่ี 7 เมษายน 2563 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
 2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 3. รายงานประจําปีของคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (รูปแบบ QR Code) 

4. รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือเข้ารับการแตง่ตัง้แทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตาม
วาระ  คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563  และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

 5. รายนามผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 
 6. การเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัทและดวงตราบริษัท
 7.  หนงัสือมอบฉนัทะและข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 8. เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
 9. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง 
 10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) กําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 
2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานสาขากรุงเทพฯ  

เลขที่ 312, 402/3 – 6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง 
ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นรับรองความถกูต้องร่วมกนั (สิง่ท่ีสง่

มาด้วย 2) 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ซึง่บนัทกึรายงาน

ได้ถกูต้องและมีรายละเอียดของมติท่ีประชมุครบถ้วน 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาํปีของ 
 คณะกรรมการ 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงาน

ประจําปีของคณะกรรมการ 
 
 
 
 

 



 
    
 
 

 

วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบบั

สิน้สดุรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรรับรองและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากงบการเงินดงักลา่วได้แสดงข้อมลูท่ี
ครบถ้วน เช่ือถือได้ สมเหตผุลและสอดคล้องกบัหลกับญัชีท่ีถือปฏิบติักนัทัว่ไป  ทัง้นีง้บ
การเงินดงักลา่วปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2562 

 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผล 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : 
 
 
 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกั
ด้วยยอดผลขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน  และ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิประจําปี 
เหน็สมควรงดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปันผล  เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานปี 2562 ขาดทนุสทุธิเป็นเงินจํานวน 
10,715,347.46 บาท 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ  และกาํหนดวงเงนิ 
 ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : 
 

1. ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดวา่ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึง่ในสามหรือจํานวนใกล้
ท่ีสดุกบัหนึง่ในสามท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุจะต้องออกจากตําแหน่ง  ซึง่กรรมการ
จํานวน 3 ทา่นท่ีพ้นจากตําแหน่งในปีนีป้ระกอบด้วย 

(1)  นายสนัน่  เอกแสงกลุ                   ตําแหน่ง  กรรมการ 
(2)  นางพิสมยั  บณุยเกียรติ     ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
(3)  นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

2. เพ่ือเป็นการสง่เสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ  บริษัทจงึควรจ่าย
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหน็ว่ามีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
คดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอช่ือบคุคลผา่นเวบ็ไซต์
บริษัทระหวา่งวนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
มายงับริษัท 
 

3



 
    
 
 

 

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  และมีความเหน็วา่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงั
รายช่ือข้างต้นมีคณุสมบติัครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทและสามารถท่ีจะช่วยพฒันาธุรกิจของบริษัท
ได้  จงึเหน็สมควรอนมุติัให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

2. เหน็สมควรอนมุติัวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2563   เป็นจํานวน
เงินไมเ่กิน 2.5 ล้านบาท  วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไมร่วมเงินเดือน
ประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ประวติัและประสบการณ์การทํางานของกรรมการแตล่ะทา่น การถือหุ้นใน
บริษัทและการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอ่ืน  ตลอดจน
คา่ตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 

  
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  เพ่ือให้บริษัทมีการปฏิบตัตาม
หลกับรรษัทภิบาลในเร่ืองการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  ซึง่บริษัทไม่ควรใช้ผู้สอบบญัชีรายใด
รายหนึง่เป็นเวลาติดตอ่กนัเกินระยะเวลา 7 ปี  (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุติัแตง่ตัง้ นางสาวสลุลิต  อาดสวา่ง ใบอนญุาตเลขท่ี 7517  หรือ   
นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ ใบอนญุาตเลขท่ี 7793 หรือ นายพีระเดช  พงษ์
เสถียรศกัด์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 4752 หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ ใบอนญุาต
เลขท่ี 8658 จากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับ
รอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียใดๆ กบั
บริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว
แตอ่ยา่งใด  จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน
ของบริษัทและมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวน 925,000 บาท พร้อมมอบอํานาจให้
คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) เป็นกรณี ๆ ไป 

การตรวจสอบบญัชีของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จะไมร่วมถงึการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย  เน่ืองจากบริษัทยอ่ยทัง้ 3 แหง่ตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ  
อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินให้แล้วเสร็จได้
ทนัตามกําหนดเวลา 

 
 
 
 
 
 

4



 
  

 7       
 :  

1.  
 :      ( ) 

  Eason Paint Public Company Limited 
 :        ( ) 

  Eason & Co Public Company Limited 
   “EASON” 

  
2.  

  1 ( )  
3.  

  1,  2   64  
       

  (  6) 
 :    

    
  

 
 8    ( ) 

 
   

   
 

  (  20 ) 
 

   24  2563  (Record Date) 
   

  02-941-6931 
 

 
    ( ) 

 
 
 

  
 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

  
 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทพิย์  โรงแรงเจ้าพระยาปาร์ค 
............................................................................................... 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานกุารแจ้งท่ีประชมุวา่ ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท และมีทนุชําระ
แล้วจํานวน 566,764,945 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 566,764,945 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงมีจํานวนทัง้สิน้ 566,764,945 หุ้น 

การประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 147 ราย และมีหุ้นรวมกนัจํานวน 414,627,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.15 ของหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ  โดยแบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 78 ราย 
รวม 10,961,357 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 69 ราย รวม 403,666,389 หุ้น    ทัง้นีเ้น่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้
ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระประชมุมีความแตกตา่งกนั 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กมุภาพนัธ์ 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด 

เลขานกุารได้ชีแ้จงวิธีลงคะแนน ดงันี ้
 บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้สําหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชมุ  โดยบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ

จะแบง่เป็นวาระต่างๆ ซึง่ได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบตัรและได้มอบให้ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก  คือมากกวา่คร่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้น

ของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ  สําหรับผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระท่ีต้องพิจารณาลง
มติ  ขอให้งดออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

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

ด้วยความโปร่งใส  โดย นายวีระพล  สําโรง ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ได้เสนอตวัเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน 
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กรรมการบริษัทจํานวน 9 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนัคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด ได้แก่ 
1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
5. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ   กรรมการอสิระ 
7. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ 
8. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง   กรรมการอสิระ 
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการอสิระ 

เลขานกุารได้แจ้งท่ีประชมุวา่คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  กรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 

นอกจากนี ้นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  และ นายชยตุ  โชติวริิยะกลุ  ท่ี
ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสํานกักฏหมายเวลล์-เวอร์ส จํากดั ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วยเชน่กนั 
 

นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561    ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 11 
เมษายน 2561  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ตามผลการลงมติดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 392,344,050 เสยีง   
ออกเสียง 392,344,050 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 392,344,050 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจาํปีของ 
คณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
ข้อมลูรายงานประจําปี 2561 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุเพชรรัตน์  
เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 
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คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2561 โครงสร้างกลุม่บริษัทยงัคงมีจํานวนบริษัทและสดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเชน่เดียวกบัในปีก่อนหน้า  ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซึน่ อไุรเพ้นท์ 
จํากดั (เวียดนาม)  บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั (อนิโดนีเซีย) และ บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั (มาเลเซีย)  และบริษัทร่วมจํานวน 
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั และ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการ
ลงทนุในบริษัทอื่นอีกจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และ บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั 

ในปี 2561 บริษัทมีปริมาณการผลติสีกลุม่ยานยนต์จํานวน 3,060 ตนั ลดลงจากปี 2560 จํานวน 558 ตนั หรือลดลงคิด
เป็นร้อยละ 15 และมีปริมาณการผลติสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพมิพ์จํานวน 1,592 ตนั ใกล้เคียงกบัปี 2560 ซึง่มีปริมาณผลิต
จํานวน 1,590 ตนั 

บริษัทมีรายได้รวม 531 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 24 ล้านบาท หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 4  และมีกําไรสทุธิ
จํานวน 59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 28 ล้านบาท หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 32 

ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติโดยรวมด้วยการนําหลกั ECRS มาประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลิต
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วยิ่งขึน้  นอกจากนีแ้นวคิดดงักลา่วสามารถชว่ย
ลดคา่ใช้จา่ยด้านการผลิตได้อกีด้วย 

สําหรับในปี 2562 บริษัทมีแผนงานท่ีจะผลติสนิค้าใหม่นําเสนอลกูค้าทัง้ในผลติภณัฑ์สีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมึกพมิพ์  
โดยมีปัจจยัสนบัสนนุ ได้แก่ การเพ่ิมสายการผลติของลกูค้า  การมีต้นทนุการนําเข้าวตัถดุิบท่ีลดลงจากคา่เงินบาทท่ีแข็งขึน้  
อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการขยายตวัซึง่สง่ผลให้มีจํานวนลกูค้าในประเทศเพิ่มขึน้ และ การท่ีภาครัฐให้การสนบัสนนุ
งบประมาณด้านการผลติในภาคอตุสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นต้น 
 แม้บริษัทจะยงัไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่วา่บริษัทได้ดําเนินธรุกิจ
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทจุริตเสมอมา  ดงัจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทได้รับรางวลัองค์กรโปร่งใสในปี 2559 จากสํานกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเด่น
หอการค้าไทย (ไทยเททํ่าดี วิถียัง่ยืน) ซึง่เป็นโครงการประกาศเกียรติคณุองค์กรท่ีมีจรรยาบรรณดีเด่น ประกอบการค้าด้วยหลกั
บรรษัทภิบาลโดยเฉพาะเร่ืองความโปร่งใสและความซ่ือสตัย์สจุริต  รวมถึงการได้รับมอบเข็มจรรยาบรรณเดน่หอการค้าไทย 
ประจําปี 2561  ซึง่สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทยดําเนินงานอย่างตอ่เน่ืองมากวา่ 15 ปี  โดยมีความเช่ือมัน่วา่การมีจรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาลในการประกอบธรุกิจ  มีหลกัปฎิบตัิกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเป็นธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมจะ
สามารถเป็นเกราะคุ้มครองธรุกิจให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 
 

คณุมาลี กิจเวคนิ (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามวา่เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทลดลงในช่วงท่ีผา่นมา  จงึต้องการขอความเห็นจาก
คณะกรรมการวา่จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 

ประธาน ชีแ้จงว่าในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงอยูใ่นชว่งชะลอตวั  บริษัทได้ประเมินสถานการณ์ว่าจะพยายาม
ประคองธรุกิจให้อยู่ในระดบัทรงตวั เน่ืองจากสกีลุม่ยานยนต์ซึง่ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทและดําเนินงานด้านการตลาดโดยคูค้่า
ของบริษัทอาจสญูเสียสว่นแบง่ตลาดไปบ้างในช่วงปีท่ีผ่านมา  ขณะนีค้งอยู่ระหวา่งการนําสว่นแบง่นัน้กลบัคืนมา  โดยในชว่ง 6 
เดือนแรกของปี 2562 บริษัทอาจมีผลการดําเนินงานท่ีต่ํากวา่ประมาณการ  แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามค้นหาโอกาสการ
ลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ อยูอ่ยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้บริษัทมีความมัน่คงยิ่งขึน้  จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านอดทนรออีกระยะหนึง่ซึง่เช่ือวา่ใน
ปีถดัไปผลการดําเนินงานของบริษัทจะมีทิศทางท่ีดีขึน้ 
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คณุนิรันด์ จิตประกอบ (ผู้ ถือหุ้น) ขอให้กรรมการอธิบายถงึเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีระบวุา่มีผลขาดทนุตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 11 
 
ประธาน ชีแ้จงวา่บริษัทมีการลงทนุจดัตัง้บริษัทยอ่ยทัง้ในประเทศเวียดนามและอนิโดนีเซียเพ่ือดําเนินธรุกิจผลติและจําหนา่ยสี
กลุม่ยานยนต์เป็นหลกั  โดยบริษัททัง้ 2 แหง่นีมี้ความร่วมมือกบัคูค้่ากลุม่เดียวกนัเพ่ือดําเนินงานด้านการตลาด  ปัจจบุนับริษัทใน
ประเทศเวียดนาม (บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์) สามารถดําเนินงานและมีความก้าวหน้าเป็นระยะ  แต่บริษัทในประเทศอนิโดนีเซีย 
(บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั) ยงัคงมีผลการดําเนินงานขาดทนุจงึสง่ผลให้ผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทลดลง  ซึง่ใน
การนีบ้ริษัทจําเป็นต้องบนัทกึคา่เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่ว 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุติัการเผยแพร่รายงานประจําปี 2561 ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,413,218 เสยีง   
ออกเสียง 414,413,218 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 414,413,218 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2561 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2561 และได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุสนิท  เอก
แสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ในฐานะผู้บริหารสงูสดุด้านการเงินชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
คณุสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ในปี 2561 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560  ซึง่สว่น
ใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้คา่บริการรับจ้างผลติสีกลุม่ยานยนต์  ในขณะท่ีปริมาณการขายหมกึพิมพ์และบรรจภุณัฑ์เพ่ิมขึน้
เลก็น้อย  อตัรากําไรสทุธิคดิเป็นร้อยละ 10.6 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึง่มีอตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 14.4 เป็นผลจากรายได้รวม
ลดลงและสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุลดลง  สง่ผลให้กําไรสทุธิสว่นผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 87 ล้านบาทเป็น 59 ล้านบาทใน
ปี 2560 และ 2561 ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,389 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 จํานวน 41 ล้านบาท ซึง่โดย
สว่นใหญ่เป็นการลดลงจากคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพย์ถาวร การลดลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วม และจากผลการดําเนินงาน
ขาดทนุของกลุม่ APCON  ในสว่นของหนีส้ินรวมลดลงจาก 201 ล้านบาท เป็น 167 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว
ให้แก่สถาบนัการเงิน 
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สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงเลก็น้อยจาก 1,199 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,193 ล้านบาทในปี 2561 จาก
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินตา่งประเทศ และ การขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

เน่ืองจากกําไรสทุธิท่ีลดลงสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 5.7  อตัราผลตอบแทน
ของผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 7.9 เป็น ร้อยละ 5.0 และ กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานลดลงจาก 0.18 บาทตอ่หุ้น เป็น 0. 11 บาทตอ่หุ้น 
 
คณุนิรันด์ จิตประกอบ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่รายการขาดทนุจากการตีราคาสนิค้าลดลงในงบกระแสเงินสดเกิดขึน้จากอะไร  และ 
มลูคา่สนิค้าคงเหลือตามท่ีปรากฏในงบการเงินเป็นมลูคา่ท่ีมีความเหมาะสมแล้วใชห่รือไม่ 
 
คณุชยตุ  เสรีรักษ์ (ผู้จดัการฝ่ายบญัชี) ชีแ้จงวา่รายการขาดทนุจากการตีราคาสนิค้าลดลงเป็นนโยบายของบริษัทท่ีมีการตัง้คา่เผื่อ
การขาดทนุสําหรับสนิค้าบางประเภทท่ีมีความเคล่ือนไหวช้า เช่น สนิค้าท่ีไมมี่ความเคลื่อนไหวเกินระยะเวลา 1 ปี  บริษัทจะตัง้คา่
เผ่ือการขาดทนุไว้ทัง้จํานวน  แต่หากสนิค้านัน้มีความเคล่ือนไหวก็จะลบรายการนัน้ออกจากงบการเงิน  สําหรับสนิค้าคงเหลือในปี 
2561 มีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2560 ประมาณ 5 ล้านบาทนัน้  ประกอบด้วยวตัถดุิบและสนิค้าระหวา่งทางซึง่หมายถึงสนิค้าท่ี
บริษัทต้องสัง่ซือ้จากต่างประเทศเป็นการลว่งหน้าและคงอยูร่ะหวา่งการขนสง่  ทัง้นีใ้นภาพรวมถือวา่มลูคา่สนิค้าคงเหลือมีความ
เหมาะสมแล้ว (ข้อมลูรายงานประจําปีหน้า 148) 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามผล
การลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,517,378 เสยีง   
ออกเสียง 414,517,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 414,517,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
 

    

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิารจ่ายปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท  และมีกําไรสทุธิเฉพาะกิจการจํานวน 
63,136,030.91 บาท  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้จดัสรรกําไรสทุธิจํานวน 3,156,801.55 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธินี ้
เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 
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พร้อมกนันีป้ระธานเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 
0.07 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  รวมเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ 39,673,546.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว  โดยกําหนดให้วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  และมีกําหนดจา่ยเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

การจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  ซึง่กําหนดให้จ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 
ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมตอินมุตักิารจา่ยปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,517,378 เสยีง   
ออกเสียง 414,517,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 414,517,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ีดํารงตําแหนง่
นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหนง่การเป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้ากอ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กมุภาพนัธ์ 2562  รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด  คณะกรรมการจงึมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ให้
กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสนิท  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
2. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการ 
3. ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ กรรมการอิสระ 
พร้อมกนันีเ้สนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2562   เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 2.5 ล้านบาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้คา่ตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือไปจากเบีย้ประชมุและเงินโบนสัประจําปี)  
โดยวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ทัง้นีเ้พ่ือให้การพิจารณาวาระนีมี้ความโปร่งใสและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ประธานจงึได้ขอให้
กรรมการตามรายช่ือข้างต้นทัง้ 3 ทา่น รออยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชมุจนกวา่การพิจารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ  และขอให้
กรรมการทกุทา่นงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ทัง้ 3 ท่าน ตามรายช่ือข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึง่ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

นายสนิท  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,517,378 เสยีง   
ออกเสียง 411,690,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.32 
งดออกเสียง 2,826,808 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.68 
เห็นชอบ 411,690,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกุล 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,517,378 เสยีง   
ออกเสียง 413,733,042 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.81 
งดออกเสียง 784,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.19 
เห็นชอบ 413,733,042 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,517,378 เสยีง   
ออกเสียง 414,517,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 414,517,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,523,785 เสยีง   
ออกเสียง 401,975,512 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.97 
งดออกเสียง 12,548,273 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.03 
เห็นชอบ 401,975,512 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2562 
ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทประจําปี 2562 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
1. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง 4517 หรือ 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 หรือ 
3. นายพจน์  อศัวสนัติชยั 4891 หรือ 
4. นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัดิ ์ 6699 หรือ 
5. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ 8658  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณี
ท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 880,000 บาท พร้อมมอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 แล้ว 
   
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ตามท่ีประธาน
เสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,523,785 เสยีง   
ออกเสียง 414,523,785 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 414,523,785 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับของบริษัท และ
ดวงตราของบริษัท 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิาร
เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และ ดวงตราบริษัท นัน้  เน่ืองจากปัจจบุนั
บริษัทมีทิศทางการดําเนินงานไปในธรุกิจท่ีมีความหลากหลาย เช่น การลงทนุในบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ การลงทนุในบริษัท
ให้บริการขนสง่สาธารณะ เป็นต้น ซึง่จะไม่จํากดัเฉพาะธุรกิจสีอตุสาหกรรม  ดงันัน้ช่ือบริษัท “อีซึน่ เพ้นท์” จึงอาจไมส่อดคล้องกบั
การดําเนินธรุกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและธรุกิจอ่ืนท่ีจะดําเนินตอ่ไปในอนาคต 

 

13



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

  
 

เน่ืองจากบริษัทได้รับแจ้งจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เก่ียวกบัช่ือใหม่ท่ีบริษัทมีความประสงค์ขออนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีความใกล้เคียงกบัช่ือของนิติบคุคลอ่ืน  จงึทําให้บริษัทยงัไม่สามารถเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิาร
เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทและดวงตราบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการท่ีมีมติให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีไ้ด้ 

อย่างไรก็ตาม  บริษัทจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระประชมุจากเดิม  เป็นการพิจารณา
อนมุตัิเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทซึง่ไม่เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท  ทัง้นีบ้ริษัท
ได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบ  พร้อมกับแจ้งผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระการประชมุ ดงันี ้
วาระท่ี 7 
เดิม : พิจารณาอนมุติัการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ  

ข้อบงัคบัของบริษัท และ ดวงตราบริษัท   
ใหม่ : พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 

 
ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารเปลีย่นแปลงวาระการประชมุตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้

 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,523,786 เสยีง   
ออกเสียง 414,523,786 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 414,523,786 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 ประธานมอบหมายให้เลขานกุารในท่ีประชมุชีแ้จงการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท  ซึง่มี
รายละเอียด ดงันี ้

7.1 หนงัสือบริคณห์สนธิ 
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จํานวน 1 ข้อ 
“(ข้อ 45) ประกอบธรุกิจพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet)  การประกอบการค้า
บนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทกุประเภททัง้ในและ
ตา่งประเทศ” 

7.2 ข้อบงัคบัของบริษัท 
1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และ ข้อ 28 เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

74/2557 เร่ืองการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
2) แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 36 เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100  ท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ 
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โดยมีรายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี ้
ข้อ ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอให้แก้ไขใหม่ 
27. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ประธาน 

กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจดัส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชุม  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน  
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธี อ่ืนและกําหนดวันนัด
ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้
มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวนันดัประชมุภายในสิบสี่ (14) 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ประธาน 
กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจดัสง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน  
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธี อ่ืนและกําหนดวันนัด
ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ร ว ม ทั ้ง เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ  บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชมุดงักลา่วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน
ก็ได้   ในการนีผู้้ มีหน้าท่ีจัดการประชุมต้อง
จัดเก็บสําเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะ
จดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้
มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวนันดัประชมุภายในสิบสี่ (14) 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

28. ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม คณะก ร ร มก า ร   จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 
 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้   ถ้า มีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่ง

ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม คณะก ร รม ก า ร   จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 
 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ีไ ด้   ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่ง
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มาประชุม เ ลือกกรรมการคนหนึ่ งขึ น้ เ ป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธาน
ในท่ีประชมุ 
 
ในกา รประชุมคณะกร รมการแต่ ล ะค รั ้ง  
ประธานในท่ีประชุมจะกําหนดให้กรรมการของ
บริษัทเข้าร่วมประชมุและดําเนินการใดๆ ในการ
ประชมุดงักล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดย
ท่ีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน  และ
กรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะท่ีมีการประชมุ 
 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม
ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ  โดยให้มีการบนัทกึเสียงหรือทัง้
เสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทกุราย
ในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม  
และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
กรรมการบริษัทซึง่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกลา่วมาข้างต้น  ถือวา่เป็นการเข้า
ร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้  
และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธีการที่บญัญัติไว้ในกฎหมายและ
ข้อบงัคบัฉบบันี ้
 

36. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  
การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั”  
การประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายใน
สี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สุดรอบปีบญัชีของ
บริษัท 

ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  
การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”  
การประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายใน
สี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สุดรอบปีบญัชีของ
บริษัท 
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การประชุมผู้ ถื อหุ้ นคราว อ่ืนๆ  ใ ห้ เ รียกว่า 
“ประชมุวสิามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็
ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  หรือจํานวนผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทํา
หนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้  โดยในหนงัสือร้องขอ
นัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้
ชัดเจน  คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 
หนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 

การประชุมผู้ ถื อหุ้ นคราวอื่นๆ  ใ ห้ เ รียกว่ า 
“ประชมุวสิามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น
เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจํานวนหุ้นนบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือ
หุ้นเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนีใ้ห้คณะกรรมการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่ง เ ข้า ช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคน อ่ืนๆ 
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชมุเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณี
เช่ น นี ใ้ ห้ ถื อ ว่ า เ ป็ นการประชุมผู้ ถื อหุ้ น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดั
ให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร  
 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใด
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์
ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทตามท่ีประธานเสนอข้างต้น
ทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 414,627,521 เสยีง   
ออกเสียง 414,627,521 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 414,627,521 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ

ประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินธรุกิจตอ่ไป 
 
คณุสวุรรณี  เชียรสิริไกรวฒิุ (ผู้ถือหุ้น)  สอบถามวา่การที่บริษัทมีทิศทางการลงทนุท่ีหลากหลายนัน้  บริษัทมีเป้าหมายขยายธรุกิจ
ไปในด้านใด  และธุรกิจสีอยูใ่นจดุท่ีอิม่ตวัแล้วใช่หรือไม่  พร้อมกบัขอบคณุคณะผู้บริหารสําหรับความพยายามค้นหาธรุกิจใหม่ๆ  
 
ประธาน  แจ้งวา่ปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจกอ่สร้างโรงไฟฟ้า (บริษัท แอดว้านซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ 
จํากดั) และบริษัทท่ีดําเนินธรุกิจบริการรถขนสง่สาธารณะ (บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั) ซึง่บริษัทก็จะพยายามให้ธรุกิจต่างๆ เอือ้
ประโยชน์ตอ่กนั เชน่ การผลกัดนัให้ใช้สีของบริษัทในการผลติชิน้สว่นรถยนต์สาธารณะ เป็นต้น  และก็จะร่วมกบัคณะกรรมการ
พิจารณาธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

สําหรับธรุกิจสีรถจกัรยานยนต์นัน้  บริษัทถือเป็นผู้ เลน่สําคญัรายหนึง่ในตลาดภายในประเทศ  โดยปัจจบุนัได้ขยายการ
ลงทนุไปยงัตลาดเวียดนามและอนิโดนีเซียซึง่เป็นแหลง่ผลิตรถจกัรยานยนต์อนัดบัต้นของภมูิภาคอาเซียนแล้ว  ในขณะเดียวกนั
บริษัทได้ขยายฐานลกูค้ากลุม่สีเคลือบบรรจภุณัฑ์ในภมิูภาคอาเซียนด้วยเช่นกนั  ซึง่อตัราการเติบโตของธุรกิจเหลา่นีอ้าจไมใ่ชก่าร
เติบโตแบบก้าวกระโดด  บริษัทจงึพยายามค้นหาธรุกิจใหม่ท่ีคาดวา่จะสามารถสง่เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทให้แข่งแกร่งขึน้ 
 
ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ธุรกิจนํา้ดื่ม บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (BBW) มีผลการดําเนินงานเป็นอยา่งไร  และบริษัท
ได้มีการจดัสง่สนิค้าไปจําหนา่ยในประเทศกลุม่ยโุรปหรือไม่ 
 
ประธาน บริษัทจดัตัง้ BBW ขึน้เป็นบริษัทย่อยและได้จําหนา่ยหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลกักลุม่ใหม่  ปัจจบุนับริษัทถือหุ้น BBW อยู่ใน
สดัสว่นร้อยละ 5  เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นหลกัได้ขอให้บริษัทมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการธรุกิจให้เช่าและบริการเคร่ืองกรองนํา้ด่ืมซึง่
เป็นธรุกิจเร่ิมต้นของ BBW  ทัง้นีบ้ริษัทสามารถจําหนา่ยหุ้นสว่นนีไ้ด้เม่ือถงึเวลาท่ีเหมาะสม 
 
คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  บริษัทไม่มีการสง่สินค้าไปจําหนา่ยในประเทศกลุม่ยโุรป  แตบ่ริษัทอยูใ่นฐานะผู้ผลติสี
เคลือบบรรจภุณัฑ์ซึง่ใช้ในการผลิตกระป๋องสําหรับบรรจอุาหารและถกูนําสง่ออกไปจําหนา่ยในตา่งประเทศรวมถงึกลุม่ยโุรปด้วย  
ทัง้นีต้้องยอมรับวา่กลุม่ยโุรปมีระเบียบท่ีเข้มงวดโดยเฉพาะเร่ืองการปนเปือ้นในสารอาหาร  ดงันัน้สินค้าของบริษัทจําเป็นต้องผา่น
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การทดสอบจนได้รับความมัน่ใจวา่จะไม่มีการปนเปือ้นในสารอาหารอยา่งเดด็ขาด  สําหรับสนิค้ากลุม่หมกึพมิพ์บริษัทได้รับสทิธิ
เป็นตวัแทนจําหนา่ยในอาเซียนและไม่มีการสง่ไปจําหนา่ยในกลุม่ยโุรปเชน่กนั 
 
คณุชยพล ประเสิรฐกมลชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามถึงผู้ผลติหลกัในกลุม่สีพน่ยานยนต์มีการแบง่แยกระหวา่งสีรถยนต์กบัจกัรยานยนต์
หรือไม่  และหมึกพิมพ์ท่ีบริษัทจําหนา่ยนัน้มีสว่นแบง่การตลาดอยา่งไร 
 
ประธาน  ผู้ผลติสีพน่ยานยนต์หลกัท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัโลกมีจํานวน 4 – 5 บริษัท ได้แก่ Akzo Nobel (เนเธอร์แลนด์), 
PPG (สหรัฐอเมริกา), Nippon Paint, Kansai Paint (ญ่ีปุ่ น) และ BASF (เยอรมนันี) ซึง่จะผลิตทัง้สีพน่รถยนต์และจกัรยานยนต์  
ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ผลติสีพน่รถจกัรยานยนต์ภายใต้ตราสินค้า BASF  และแม้วงการยานยนต์ในปัจจบุนัจะให้ความสําคญักบัการ
พฒันารถยนต์ไฟฟ้าหรือการพฒันาชิน้สว่นตวัถงัท่ีผลิตจากวสัดอ่ืุนทดแทนตวัถงัโลหะก็ตาม  สีพน่ยานยนต์ก็จะยงัคงมีสว่นร่วมใน
กระบวนการผลติยานยนต์เชน่เดิม   
 
คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) หมกึพมิพ์ของบริษัทเป็นหมกึพมิพ์งานโลหะท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในวงการบรรจภุณัฑ์ 
ปัจจบุนัใช้พิมพ์งานฝาจีบไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของตลาดรวมและใช้พิมพ์บนกระป๋องเคร่ืองด่ืม เช่น นํา้อดัลม และแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น    อยา่งไรก็ตามแม้จะเป็นหมกึพมิพ์ท่ีมี Know how ท่ีแข็งแกร่ง  เม่ือนํามาผลติในประเทศไทยก็ต้องมีการปรับแตง่ให้มี
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและลกัษณะการใช้งาน  ซึง่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในคณุภาพสนิค้าและการ
บริการเป็นอยา่งดี  โดยบริษัทเป็นผู้สง่มอบหมกึพิมพ์และให้คําแนะนําเทคนิคการใช้งานซึง่ลกูค้าจะเป็นผู้พิมพ์ลงบนบรรจภุณัฑ์ 
 

เม่ือท่ีประชมุไมมี่ข้อคิดเห็นหรือประเด็นซกัถามเพิ่มเตมิประธานจึงกลา่วปิดการประชมุ  ทัง้นีใ้นช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 115 ราย และมีหุ้นรวมจํานวน 279,919,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.38 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 72 ราย จํานวน 8,518,000 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 43 ราย 
จํานวน 271,401,100 หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระประชมุ
มีความแตกตา่งกนั 
 
ปิดประชุม เวลา 11.35น. 

 
 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 
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วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ และ การกาํหนด
วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 
 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหน็ว่ามีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอช่ือบคุคลผา่นเวบ็ไซต์บริษัทระหวา่งวนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 
รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 
  คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหน็ของท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ครัง้ท่ี 
1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563  ซึง่มีความเหน็วา่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระมีคณุสมบติัครบถ้วน
ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัการดําเนินงานของบริษัท  สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้  จงึเหน็สมควรอนมุติัให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  และให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไมไ่ด้บริหารจดัการบริษัทหรือบริษัยอ่ย  มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่  และไมมี่ธุรกิจกบับริษัท  ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น  นอกจากนีค้ณุสมบติัประการสําคญัของกรรมการอิสระยงัรวมถงึ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้
นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  รวมถงึไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจาก
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วเหน็วา่ การ
เคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 

หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท  จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล โดย

การออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 จะแบง่
คะแนนเสียงไมไ่ด้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงสว่นใหญ่  หากมีคะแนน
เสียงเทา่กนั  ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  โดย

จะพิจารณาจากคณุสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณา  จากนัน้จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน  เว้นแตใ่นกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระและยงัคงเหลือวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน  ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทจะคดัเลือกบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่  โดยบคุคลท่ีเข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทดงักลา่วจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเทา่กบัวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 
 
นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  ซึง่เป็นผู้
กําหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ  โดยคํานงึถงึความเหมาะสมกบัผลการดําเนินงานประกอบกบัพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั  ทัง้ในด้านโอกาสทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน  ตลอดจนอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว เหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563  รวมเป็น
วงเงินไมเ่กิน 2.5 ล้านบาทประกอบด้วย  (1) เบีย้ประชมุกรรมการ และ (2) เงินคา่ตอบแทนประจําปี  
 
โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ 
 โครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและไมเ่ป็นผู้บริหาร  มีโครงสร้างคา่ตอบแทนรูปแบบเดียวกนั 

 คา่เบีย้ประชมุ :  จ่ายให้แก่กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 คา่ตอบแทนประจําปี :  จ่ายให้แก่กรรมการทกุท่านโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็น

ผู้พิจารณา 
 

หน่วย : บาท ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. คา่เบีย้ประชมุ 
 กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ) 
 กรรมการตรวจสอบ (ประธาน/กรรมการ) 

 
15,000/10,000 
15,000/12,000 

 
15,000/10,000 
15,000/12,000 

 
15,000/10,000 
15,000/10,000 

2. คา่ตอบแทนประจําปี 
 กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ) 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
150,000/120,000 

ไมมี่ 

 
150,000/120,000 

ไมมี่ 

 
150,000/120,000 

ไมมี่ 

 
หมายเหต ุ:  1. กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการบริหารความเส่ียง ไมมี่เบีย้ประชมุ 

    2. บริษัทไมมี่นโยบายให้คา่ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคา่เบีย้ประชมุและค่าตอบแทนประจําปี 
 

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 – 2560 
ปี วงเงินท่ีได้รับอนมุติั (บาท) คา่ตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริง (บาท) 

2562 2,500,000 1,875,000 
2561 2,500,000 1,620,000 
2560 2,500,000 1,845,000 
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ประวัตกิรรมการ 
 
 
ช่ือ   นายสนัน่  เอกแสงกลุ 

ประเภทกรรมการ  กรรมการ 
อายุ            65 ปี 
การศกึษา  ปริญญาตรีสาขาวรรณกรรม Fu-Jen University (ประเทศไต้หวนั) 
ประวัตกิารฝึกอบรม Mini MBA รุ่นท่ี 3  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547) 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  วนัท่ี 14 มีนาคม 2548  
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 5 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 

และ ปี 2560 – 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี 
จาํนวนครัง้/สัดส่วนการเข้าประชุม  ปี 2562  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
    ปี 2561  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    ปี 2560  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน -ไมมี่- 

บริษัทย่อย 1 แหง่ บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั (เวียดนาม) 
    บริษัทร่วม  1 แหง่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

บริษัทอ่ืน 6 แหง่ 1. บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 
2. บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
3. บริษัท แอพคอน รีนิวเอเบิล เอน็เนอร์ยี จํากดั 
4. บริษัท แอพคอน แฟบริเคชัน่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 
5. บริษัท แอพคอน โอเปอร์เรชัน่ส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จํากดั 
6. บริษัท แอพคอน เทคโนโลยี จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกับกจิการของบริษัท  ไมมี่ 
ประสบการณ์ 

 ผู้บริหารบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปี 2528 - ปัจจบุนั 
 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ปี 2545 - 2548 

 
การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563)  19,855   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 

การถือหุ้นของคูส่มรส  ไมมี่ 
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62 

19,855 - 19,855 
 

 
 
 
 
 

 

22



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

ประวัตกิรรมการ 
 
 
ช่ือ   นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ            75 ปี 
การศกึษา  ปริญญาโท :  พาณิชย์ศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาตรี :  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 34 

ประกาศนียบตัร Director Certificate Program รุ่นท่ี 58 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  วนัท่ี 14 มีนาคม 2548 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 5 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 

และ ปี 2560 – 2562   รวมระยะเวลา 15 ปี 
จาํนวนครัง้/สัดส่วนการเข้าประชุม   

ปี 2562   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้  
  ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 ปี 2561   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้  
  ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 ปี 2560   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครัง้  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/5 ครัง้  
  ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น  

บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอน โปรดกัส์ : ธรุกิจวสัดกุ่อสร้าง 
สถาบนัฝึกอบรม 1 แหง่ ประธานสถาบนัคลื่นลกูใหมค่อนซลัแตนท์ : ธรุกิจฝึกอบรม 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกับกจิการของบริษัท  ไมมี่ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
 

ประสบการณ์ 
 ผู้ พิพากษาสมทบ  ศาลเยาวชนและครอบครัว จงัหวดันนทบรีุ  ปี 2543 – ปัจจบุนั 
 อาจารย์พิเศษคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2530 – ปัจจบุนั 
 ผู้ อํานวยการสํานกัตรวจสอบภายใน บริษัท ไบโอไฟล์ จํากดั ปี 2542 – 2543 

 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563)   ไมมี่ 
การถือหุ้นของคูส่มรส   ไมมี่ 

สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62 

- - - 
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ประวัตกิรรมการ 
 

ช่ือ   นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
อายุ            62 ปี 
การศกึษา  ปริญญาโท :  บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาตรี :  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัร Director Certification Program รุ่นท่ี 29 
   ประกาศนียบตัรวิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 9 
   ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รุ่นท่ี 8 

ประกาศนียบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 53 
หลกัสตูร Roll of the Compensation Committee (RCC 17/2013) 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 10 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  วนัท่ี 14 มีนาคม 2548 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 5 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 

และ ปี 2560 – 2562   รวมระยะเวลา 15 ปี 
จาํนวนครัง้/สัดส่วนการเข้าประชุม   

ปี 2562   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้  
  ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 ปี 2561   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครัง้  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  3/4 ครัง้  
  ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 ปี 2560   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้  
  ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดดิจิ : ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติก 
   2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลิตและจําหน่ายวตัถดิุบอาหาร 
   3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว : ธรุกิจโรงพยาบาล 
บริษัทจํากดั 2 แหง่  1. กรรมการผู้จดัการ บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) : ธรุกิจการพิมพ์ 
   2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ : บริการสินเช่ือการเงิน 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกับกจิการของบริษัท  ไมมี่ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
ประสบการณ์ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  ปี 2548 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไออีซ ีโมบาย จํากดั ปี 2538 – 2548 
การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563)  30,496   หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.006 
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62 

30,496 - 30,496 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 
เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดัเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัท ประจําปี 2563 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
ลาํดับ ช่ือ เลขที่

อนุญาต 
ช่วงเวลา/จาํนวนปี 
ที่สอบบัญชีให้บริษัท 

 

1. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง 7517 2 หรือ 
2. นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ 7793 - หรือ 
3. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ 4752 - หรือ 
4. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ 8658 -  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของ
บริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถ
ปฏิบติังานได้ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และเหน็ชอบให้กําหนดคา่สอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจํานวนเงินรวม
925,000 บาท พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติ
เป็นกรณี ๆ ไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 แล้ว 
 การตรวจสอบบญัชีของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จะไมร่วมถงึการตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย  
เน่ืองจากบริษัทยอ่ยทัง้ 3 แหง่ตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ       อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้สามารถจดัทํา
งบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามกําหนดเวลาเสมอ 
 

ความสัมพันธ์ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียใดๆ กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับคา่สอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจําปี 2563
เป็นเงินจํานวน 925,000 บาท 

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี ค่าตอบแทน (บาท) ค่าบริการอ่ืน (บาท) 

2562 880,000 ไมมี่ 
2561 850,000 ไมมี่ 
2560 820,000 ไมมี่ 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  เป็นสํานกังานท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลงาน
ท่ีดี มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอและมีความเป็นอิสระ จงึให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
เสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายช่ือข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทประจําปี 2563 และขออนมุติั
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 925,000 บาท         พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็น
ผู้ กําหนดคา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

1. นางสาวสุลลติ  อาดสว่าง 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7517 
ประวติัการศกึษา - ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (บธม.) สาขาการจดัการ  

- มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 

- ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence) 
 

2. นางสาวนันท์นภสั  วรรณสมบูรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7793 
ประวติัการศกึษา - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 
 

3. นายพรีะเดช  พงษ์เสถยีรศักดิ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4752 
ประวติัการศกึษา - โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิตการบญัชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 

- ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence) มากกวา่ 20 ปี 
 

4. นางสาวโสรยา ตนิตะสุวรรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8658 
ประวติัการศกึษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ 

ประสบการณ์การทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 15 ปี 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

วาระที่ 7 การเปล่ียนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และดวงตรา
บริษัท 
 

คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบั
บริษัท และดวงตราบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือบริษัท  การดําเนินธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะ
ดําเนินตอ่ไปในอนาคต  

 
1. ช่ือบริษัท 
  

เดิม : ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason Paint Public Company Limited 
ใหม ่:  ภาษาไทย บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ Eason & Co Public Company Limited 

 
และเปล่ียนแปลงดวงตราของบริษัท  โดยยงัคงใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “EASON” เช่นเดิม  

 
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ 

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ช่ือบริษัท) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
 
 3. ข้อบังคับของบริษัท 

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
โดยมีรายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

 
ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 
1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 

เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท อีซึ่น 
แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 

2. คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

คําว่า “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบังคับนีใ้ห้หมายถึง 
บริษัท อีซึน่ แอนด์ โค จํากดั (มหาชน) 

64. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
 
 
 
 
 
 

ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้
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Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
 20 บาท 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

 
 
 
 
 

   เขียนท่ี  
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  อยู่บ้านเลขท่ี  
ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธ์ิ            - หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั               - เสียง 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)  อาย ุ  ปี  อยูบ้่านเลขท่ี  
ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 (2)  อาย ุ  ปี  อยูบ้่านเลขท่ี  
ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 
 (3) นายเจน  วองอสิริยะกุล * อาย ุ 67 ปี  อยูบ้่านเลขท่ี 19 

ถนน    พฒันาการ ซอย 74 ตําบล/แขวง ประเวศ อําเภอ/เขต ประเวศ 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10250  
 (4) นายธราพงษ์  วทิติศานต์ ** อาย ุ 63 ปี  อยูบ้่านเลขท่ี 1 

ถนน    รามคาํแหง ซอย 74 ตําบล/แขวง หวัหมาก อําเภอ/เขต บางกะปิ 

จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10240  
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  
การประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจาํปี 2563  ในวันจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น.  
ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานสาขากรุงเทพฯ 
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย  
* นายเจน  วองอิสริยะกลุ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
** นายธราพงษ์  วิทิตศานต์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
เป็นผู้ ไมมี่สว่นได้สว่นเสียในวาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  และการกําหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ
สําหรับปี 2563 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  และรับรองรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการ 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 3 พิจารณารับรองและอนมุติังบการเงินของบริษัท  สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติังดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
     วาระท่ี 5        พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระและกําหนดวงเงิน   

                              คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
   5.1 ช่ือกรรมการ นายสน่ัน  เอกแสงกุล 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
 5.2 ช่ือกรรมการ นางพสิมัย  บุณยเกียรต ิ

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
  
 5.3 ช่ือกรรมการ นางสาวทพิวรรณ  อุทยัสาง 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 5.4  คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       

  วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดวงเงินคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีปี 2563 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุติัการเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และ 
ดวงตราบริษัท 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
  วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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(5) ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
 (                                               )  
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (                                                )  

 
หมายเหต ุ
 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 2. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อ (2) โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ี
ระบไุว้ในข้อ (2) ได้ 

 3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ
ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 

 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้สามารถดรูายละเอียดได้ใน “เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบยีนและการมอบ
ฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563” ที่แนบมาด้วยนี ้
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                  อซีึ่น เพ้นท์   จํากดั (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 ในวันจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2563  
เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานสาขากรุงเทพฯ 

312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ   
 

หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี  เร่ือง  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
 (                                                )  

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (                                                )  

วนัท่ี   
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กรรมการอสิระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
 
ช่ือ   นายเจน  วองอสิริยะกุล 
ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
อายุ            67 ปี 
การศกึษา  ปริญญาตรี :  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาตรี :  สาขาธรุกิจ  มหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักก่ิง 
   ปริญญาโท :  XMBA บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารฝึกอบรม ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547) 
   ประกาศนียบตัรวิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 8 
   ประกาศนียบตัรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 23 

Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013) 
ประกาศนียบตัรผู้ นําไทย – จีน (วทจ.) รุ่นท่ี 2 

จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560 และ ปี 2561 – 
2563  (รวมเวลา 15 ปี)  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2548 

สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2560 – 2562     หน่วย : ครัง้ 
การประชมุ / ปี 2562 2561 2560 

คณะกรรมการบริษัท 6/6 4/4 5/5 

คณะกรรมการตรวจสอบ   5/5 4/4 5/5 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   2/2 2/2 2/2 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ กรรมการ  บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลติและจําหน่ายวตัถดิุบอาหาร 
บริษัทจํากดั 2 แหง่  1. กรรมการ บจก. ซยีเูอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิง้ ให้คําปรึกษา และจดัอบรม 

2. กรรมการ บจก. เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภณัฑ์ และเวชสําอาง 
3. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จดัจําหน่ายสินค้าทัว่ไป 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบักจิการของบริษัท  ไมมี่ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา •   ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
ประสบการณ์ 

 รองประธานกรรมการ มลูนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประธานกรรมการงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 
 นายกสมาคมนิสติเก่าวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2553 - 2556 
 ประธานแผนกกีฬากอล์ฟ  สมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี 2548 – 2552 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563) ไมมี่ / การถือหุ้นของคูส่มรส   ไมมี่  

ณ 31 ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62 

- - - 
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กรรมการอสิระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
 
ช่ือ   ศาตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
อายุ            63 ปี 
การศกึษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute Nationale Polytechinque, Toulouse, France 

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute Nationale Polytechinque, Toulouse, France 
ตาํแหน่งปัจจบุนั 

 ศาสตราจารย์ ระดบั 10   
 รองอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 กรรมการบริหารสถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หวัหน้าศนูย์เชือ้เพลิงและพลงังานจากชีวมวลจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ 
จาํนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 2 วาระ / ปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 – 2564   (รวมระยะเวลา 4 ปี) 
    ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
จาํนวนครัง้/สัดส่วนการเข้าประชุม  ปี 2562  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
    ปี 2561  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    ปี 2560  ประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้   
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมิคอล จํากดั (มหาชน)  
    บริษัทจํากดั  ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบักจิการของบริษัท  ไมมี่ 
ประสบการณ์ 

 ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หวัหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หวัหน้าหน่วยวิจยัเชือ้เพลิงสงัเคราะห์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประธานกรรมการบริษัท ซนัไทยอตุสาหกรรมถงุมือยาง จํากดั (มหาชน) 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
 

การถอืหุ้นในบริษัท  (ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563)  ไมมี่ 
การถือหุ้นของคูส่มรส      ไมมี่  
สถานะการถอืครองหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 62 

- - - 

 
 
 

 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 
 

เงื่อนไขและวธีิการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 
 

บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง ข้อพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุม 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติั
ที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากัด (มหาชน) (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัตอ่ไป  

 
 
 การเข้าประชุมด้วยตนเอง  
 

- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทาง 
ฉบบัจริง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

 
- ในกรณีที่มีการแก้ไขช่ือ - ช่ือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วด้วย 

 
 การมอบฉันทะ 
 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ 

 
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชมุว่า เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

 
- ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะไว้ต่อประธานที่ประชมุและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

ที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ข้อความผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสือมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
- การมอบฉนัทะโดยเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปิด

ลงทะเบยีนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 
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 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 
 ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ

ฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
เพ่ือลงทะเบียน  

 
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือ

รับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 30 วนั พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

 
 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้สง่สําเนาหนงัสือ

รับรองนิติบคุคลซึง่ออกให้โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 30 วนั และรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 
 กรณีผู้มอบฉนัทะนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสําเนาหนงัสือ รับรอง

การ เ ป็น นิ ติบุคคลซึ่ ง ออก โดยห น่วยราชการ ท่ี มี อํ านาจของประ เทศที่ 
นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักล่าว จะต้องผ่านการรับรอง
จากโนตารีพบับลิคหรือหน่วยราชการท่ีมีอํานาจไมเ่กิน 3 เดือน 

 
 สําหรับนิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง

จดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วยและให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
นิติบคุคลนัน้ ลงนามรับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
 ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ

ฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
เพ่ือลงทะเบียน  

 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนเวลาประชมุได้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563   หรือหากต้องการสอบถามข้อมลูการเข้าร่วม
ประชมุเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ่งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-941-6931 
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ข้อบังคบัฉบบัคดัย่อ 
ของ 

บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

1. การแต่งตัง้กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนั
เกินจํานวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า

จํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จับสลากว่าผู้ ใด 
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไป
นัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 
ข้อ 34. บําเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 
 

กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระ
ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
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2. การประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 

(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

 
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ

จะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนดโดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันีห้รือกรณีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว้ 

 

 
3. เงนิปันผลและเงนิสาํรองตามกฎหมาย 
 
ข้อ 51. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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ไทยพาณชิย ์ปารค์

ลาน

จอดรถ ถ.รัชดาภเิษก สีแ่ยกรัชโยธนิ

ม.จันทรเกษม เมเจอรซ์เีนเพล็กซ์

โรงชบุแสงเจรญิ โครงการลมุพนิทีาวนเ์พลส ซ.พหลโยธนิ 30 (อลาดนิ)

ทอ้ปส ์ซเูปอรม์ารเ์ก็ต

โรงเรยีนชา่งฝีมอืทหาร

ลโ
ยธ
นิ 

32
 แ
ยก

 1
2

จดจอดรถรบั-สง่
Esso ศภุาลัยรสีอรท์

สีแ่ยกวังหนิ ซ.พหลโยธนิ 32 (เสนานคิม)

Susco

ซ.พหลโยธนิ 32/1

เปาโล

บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) BTS เสนานคิม

312, 402/3-6  ซ.พหลโยธนิ 32  ถ.พหลโยธนิ 

แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท ์0-2941-6931   โทรสาร 0-2941-6930 ถ.เกษตร-นวมนิทร์ ถ.งามวงศว์าน

   ม .เกษตรศาสตร์

การเดนิทางโดยรถสาธารณะ 1. รถประจําทางสาย 26, 34, 39, 59, 63, 107, 129 หรอื รถไฟฟ้า BTS สถานเีสนานคิม (ทางออก 2)

2 บรษิัทจัดรถรับ-สง่ บรเิวณลานจอดรถ J-Park รอบที่ 1 เวลา 9 00 น และ รอบที่ 2 เวลา 9 30 น

พ
ห
ล

ลานจอดรถ
J-Park

จดุจอดรถรบั-สง่

2. บรษทจดรถรบ-สง บรเวณลานจอดรถ J-Park  รอบท 1 เวลา 9.00 น.  และ รอบท 2 เวลา 9.30 น.
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