รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
วันศุกร์ ท่ ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องรั ชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงแรงเจ้ าพระยาปาร์ ค
...............................................................................................
เปิ ดประชุม

เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้ งที่ประชุมว่าบริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 538,433,752 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน
466,468,735 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 466,468,735 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จึงทําให้ จํานวนหุ้นที่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงมีจํานวนทั ้งสิ ้น 466,468,735 หุ้น
การประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 58 ราย รวมจํานวน 181,928,324 หุ้น และรับมอบ
ฉันทะจํานวน 84 ราย รวมจํานวน 86,188,688 หุ้น ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมรวมจํานวน 142 ราย และมีห้ นุ รวมจํานวน
268,117,012 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.47 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทังหมดของบริ
้
ษัทครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นระหว่างการประชุม จึงทําให้ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 18 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด







เลขานุการได้ ชี ้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี ้
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ สําหรับการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับจะแบ่งเป็ นวาระต่างๆ ซึง่ ได้ พิมพ์รายละเอียดไว้ ในบัตรและได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น บริ ษัทจะใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึง่ ของจํานวน
หุ้นของผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม
สําหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่ต้อง
พิจารณาลงมติ ขอให้ งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ ้น บริษัทจะขอให้ ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์งดออกเสียง และ ผู้
ที่ไม่เห็นชอบ เท่านัน้ โดยเจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสําหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริ ษัทจะถือว่าเป็ น
ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จดุ ลงทะเบียน
บริ เวณด้ านหน้ าห้ องประชุม
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กรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 ท่าน ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ได้ แก่
1. นายสนัน่ เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ
3. นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
4. นายวิชยั เอกแสงกุล
กรรมการ
กรรมการ
5. นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
6. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายเจน วองอิสริยะกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
กรรมการอิสระ
พร้ อมกับแจ้ งที่ประชุมว่า นายวิเทียน นิลดํา กรรมการอิสระของบริ ษัท ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ รวมถึง
อนุกรรมการทุกคณะเมื่อเดือนมีนาคม 2560 เนื่องจากปั ญหาด้ านสุขภาพ ทําให้ ปัจจุบนั บริ ษัทมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน และ
กรรมการทุกท่านได้ เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ รวมถึงนางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัทสํานักกฏหมายเวลล์-เวอร์ ส จํากัด ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
นายสนัน่ เอกแสงกุล เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันศุกร์ ที่
22 เมษายน 2559 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามผลการลงมติดงั นี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
267,676,967
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
267,676,967
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เห็นชอบ
267,676,967
ไม่เห็นชอบ
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรั บรองรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในข้ อมูลรายงานประจําปี 2559 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อมมอบหมายให้ คณ
ุ
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สรุปผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมทราบ
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คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2559 โครงสร้ างกลุม่ บริษัทมีความเปลีย่ นแปลงจากเดิมซึง่
ประกอบด้ วยบริษัทย่อยจํานวน 3 บริ ษัทและบริ ษัทร่วมจํานวน 1 บริ ษัท จากการลงทุนในบริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์
ชัน่ จํากัด หรื อ APCON โดยบริษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.95 ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทจากเดิมที่มีบริษัทร่วมจํานวน
1 บริ ษัท เพิ่มขึ ้นเป็ น 2 บริ ษัท
ในปี 2559 บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตสีกลุม่ ยานยนต์จํานวน 3,198 ตันเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 496 ตันหรื อ
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 18.3 และมีปริ มาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์จํานวน 1,478 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จํานวน 251 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 20.4
บริ ษัทมีรายได้ รวม 525 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 41 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 8.4 และมีกําไร
สุทธิจํานวน 89 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 18 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 25.3 ซึง่ เป็ นผลจากการที่บริ ษัทมี
ปริ มาณการผลิตสีกลุม่ ยานยนต์และการจําหน่ายสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์ที่เพิ่มขึ ้น
แม้ ภาคการบริ โภคและการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนภายในประเทศจะชะลอตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวอย่างช้ า
ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
แต่ยงั คงมีปัจจัยสนับสนุนธุรกิจของ
บริ ษัทในปี 2560 ได้ แก่ การลดกําแพงภาษีในประเทศกลุม่ อาเซียนซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายฐานลูกค้ าของ
บริ ษัท การขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มและจากการที่ภาครัฐเพิ่มงบประมาณ Industry 4.0 ซึง่ จะช่วยยกระดับภาคการ
ผลิตของประเทศให้ มีความทันสมัยยิ่งขึ ้น เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ในปี 2559 บริ ษัทได้ รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน “Total Energy Management
Awards 2016” จากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจําปี 2559 จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ซึง่ จัดให้ มีขึ ้นภายใต้ แนวคิดประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand ซึง่
รางวัลดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทที่ยดึ มัน่ ในหลักธรรมาภิบาลและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ควบคู่ไป
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
คุณกัญญา บุญสุภาพร (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้ กล่าวชมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการที่ได้ ทมุ่ เทความสามารถ
และความตังใจในการบริ
้
หารงานจนทําให้ มีผลประกอบการที่นา่ พอใจ
พร้ อมกับสอบถามว่าบริษัทมีการดําเนินการในด้ าน
Anti-Corruption อย่างไร
คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการทราบถึงกิจกรรมของโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ที่ชกั ชวนให้ องค์กรต่างๆ เข้ าประกาศเจตนารมณ์และสร้ าง
แนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริตเป็ นอย่างดี แต่ในฐานะของกรรมการผู้จดั การบริ ษัทซึง่ รับผิดชอบการดําเนินงานขององค์กร
มีความเห็นว่าการจัดการเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นันต้
้ องเกิดขึ ้นความจริ งใจของผู้บริ หารเป็ นลําดับแรก และสื่อสารให้
พนักงานทุกระดับตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ ้นจากการทุจริ ต
โดยตนเองได้ เข้ ามีสว่ นร่วมในการอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี ้การที่บริ ษัทได้ รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสํานักงาน ป.ป.ช. ถือเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทได้
ดําเนินงานและปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลซึง่ เป็ นรากฐานสําคัญของการขับเคลื่อนให้ บริษัทก้ าวต่อไปอย่างมัน่ คงมากกว่า
การร่วมประกาศเจตนารมณ์แต่ขาดการปฏิบตั ใิ ห้ เกิดเป็ นรูปธรรมอย่างแท้ จริ ง
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คุณชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริ ษัทมีแผนการประหยัดพลังงาน โดยใช้ หลังคาระบบ Solar cell หรื อไม่
คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริ ษัทได้ มีการพิจารณาใช้ หลังคาระบบ Solar cell ซึง่ ผลจากการศึกษาข้ อมูลแล้ วพบว่า
การปรับเปลี่ยนไปใช้ ระบบดังกล่าวนัน้ อาคารจะต้ องมีความพร้ อมโดยเฉพาะความแข็งแรงของโครงสร้ างหลังคา ซึง่ อาคาร
ผลิตและสํานักงานของบริ ษัทได้ ก่อสร้ างเป็ นระยะเวลาประมาณ 30 ปี มาแล้ ว ดังนั ้นจึงไม่มีความพร้ อมต่อการใช้ หลังคาระบบ
Solar cell และไม่อาจทําได้ โดยสะดวกเช่นเดียวกับการเปลีย่ นไปใช้ หลอดไฟฟ้าแบบ LED อย่างไรก็ตามหากบริ ษัทมีแผนงาน
ที่จะก่อสร้ างอาคารใหม่เพิม่ เติมก็มีความเป็ นไปได้ ที่จะพิจารณาการใช้ หลังคาระบบ Solar cell
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่าการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็ นทางเลือกที่ดี แต่การทําหลังคาระบบ
Solar cello นั ้นจะต้ องมีการเตรี ยมการล่วงหน้ าเกี่ยวกับโครงสร้ างของหลังคาเป็ นลําดับแรก ซึง่ ต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอต่อ
การรับนํ ้าหนักได้ สําหรับประการถัดไปจะต้ องคํานึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการใช้ หลังคา
ระบบดังกล่าวเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ งานภายในองค์กรนันอาจทํ
้
าให้ บริ ษัทมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ ต่างจากการลงทุน
ในระบบ Solar cell เพื่อนํากระแสไฟฟ้าไปจําหน่าย
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี 2559 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,085,290
268,085,290
268,085,290
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทในรอบปี 2559 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในงบการเงินประจําปี 2559 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อมมอบหมายให้
คุณสนิท เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การอาวุโสชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
คุณสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2559 บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิคิดเป็ นร้ อยละ 15.8 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าซึง่ มี
อัตรากําไรสุทธิคดิ เป็ นร้ อยละ 13.9 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตามการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม ประกอบกับบริ ษัทมีปริ มาณคําสัง่ ผลิตสีกลุม่ ยานยนต์เพิ่มสูงขึ ้นซึง่ ส่งผลให้ กําไรสุทธิสว่ น
ผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้นจาก 71 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 89 ล้ านบาทในปี 2559
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 1,307 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 458 ล้ านบาท
ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง (APCON) ทําให้ หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจากเงินค้ างชําระค่าหุ้น
APCON บางส่วนจํานวน 90 ล้ านบาท สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ ้นจากการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
เพิ่มทุน EASON-T1 และ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ EASON-W2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อยจากผลกําไรที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนของ
ผู้ถือหุ้นลดลงจากการเพิม่ ทุนซึง่ ทําให้ มีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น สําหรับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนอยูท่ ี่ 0.25 เท่า เป็ นผลจากการค้ าง
ชําระค่าหุ้น ส่วนกําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานอยูท่ ี่ 0.28 บาทต่อหุ้นซึง่ เพิ่มขึ ้นตามผลกําไรสุทธิ
ภญ. สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวคําขอบคุณคณะกรรมการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดีและทํากําไรแก่ผ้ ถู ือหุ้น
้ ้นฐานที่
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าจากงบกําไรขาดทุนในรายงานประจําปี หน้ า 121 กําไรต่อหุ้นขันพื
ปรับปรุ งใหม่ในส่วนทศนิยมนันเป็
้ นการปรับปรุงอะไร เนื่องจากการปรับปรุงโดยทัว่ ไปจะกระทบกับงบดุลซึง่ จะไม่กระทบกับงบ
กําไรขาดทุน และปั จจุบนั บริษัทลงทุนใน APCON โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.95 บริ ษัทมีเป้าหมายการถือหุ้นถึงสัดส่วน
ร้ อยละ 50 หรื อไม่
คุณธัญพร ตังธโนปจั
้
ย (ผู้สอบบัญชี) การปรับปรุงกําไรต่อหุ้นนี ้เกิดจากการที่บริ ษัทเพิ่มทุนโดยการแปลงสภาพ EASON-T1
และ EASON-W2 ทําให้ จํานวนหุ้นเพิ่มมากขึ ้นและส่งผลกระทบให้ กําไรต่อหุ้นลดลง
ประธาน สําหรับคําถามเกี่ยวกับการลงทุนใน APCON ประธานขออนุญาตที่ประชุมให้ สอบถามในวาระที่ 10 เรื่ องพิจารณา
อนมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุนซึง่ ได้ บรรจุเข้ าเป็ นวาระประชุมในวันนี ้แล้ ว
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติท่ ปี ระชุม
ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,093,152
268,093,152
268,093,152
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิ ารจ่ ายปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จนกว่าบริ ษัทจะมีทนุ สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 538,433,752 บาท และมีกําไรสุทธิเฉพาะกิจการจํานวน
92,826,248.20 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ จดั สรรกําไรสุทธิจํานวน 4,641,312.41 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกําไร
สุทธินี ้เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
พร้ อมกันนี ้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.05 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท รวมเงินปั นผลที่จา่ ยทังสิ
้ ้น 23.32 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.45 ของกําไรสุทธิหลังหักทุน
สํารองตามกฎหมายแล้ ว โดยกําหนดให้ วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และกําหนดปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และมีกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
การจ่ายปั นผลครัง้ นี ้ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ซึง่ กําหนดให้ จา่ ยปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว แต่บริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราน้ อยกว่าที่กําหนดได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินงาน การจ่ายปั นผลครัง้ นี ้ไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายปั นผลของบริ ษัทเนื่องจากบริ ษัทคงอยูร่ ะหว่างขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผล
มติท่ ปี ระชุม
สําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,093,152
268,093,152
268,093,152
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่ งตามวาระและกําหนดวงเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานและกรรมการอีกจํานวน 2 ท่าน ได้ แก่ คุณพิสมัย บุณยเกียรติ และ
คุณทิพวรรณ อุทยั สาง เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา
ุ เจน วองอิสริยะกุล กรรมการอิสระเป็ น
วาระนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่านจึงขอออกจากห้ องประชุม และประธานได้ มอบหมายให้ คณ
ผู้ดําเนินการประชุมในวาระนี ้แทน
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คุณเจน วองอิสริ ยะกุล (กรรมการอิสระ) แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่
ในสามที่ดํารงตําแหน่งนานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ทั ้งนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 18 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั ้ง
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายสนัน่ เอกแสงกุล
กรรมการ
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
กรรมการอิสระ
3. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการอิสระ
พร้ อมกันนี ้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสําหรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
2.5 ล้ านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตั ้งกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
มติท่ ปี ระชุม
วาระหนึง่ ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายสนัน่ เอกแสงกุล
เสียง
268,093,152
เสียง
268,073,297
เสียง
19,855
เสียง
268,073,297
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
คิดเป็ นร้ อยละ
0.01
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
เสียง
268,093,216
เสียง
268,093,216
เสียง
เสียง
268,093,113
103
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
เสียง
268,093,216
เสียง
268,062,720
เสียง
30,496
เสียง
268,062,617
103
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
คิดเป็ นร้ อยละ
0.01
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,093,216
258,893,620
9,199,596
258,893,620
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 96.57
คิดเป็ นร้ อยละ
3.43
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจําปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นางสาวธัญพร ตั ้งธโนปจัย
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9169
6699
6838

ระยะเวลาได้ รับ
ความเห็นชอบจาก กลต.
20 ม.ค. 58 – 19 ม.ค. 63
9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62
24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่แทน และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 820,000 บาท
พร้ อมมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้บริษัท
ได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ ว
คุณชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริ ษัทใช้ บริ การสอบบัญชีจากบริ ษัทสอบธรรมนิติ จํากัด มาเป็ นระยะเวลา
กี่ปี เนื่องจากการใช้ บริ การผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึง่ เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องนานเกินไป อาจทําให้ เกิดประเด็นรู้เห็นร่ วมกันได้
และการพิจารณาผู้ให้ บริการอื่นอาจได้ รับมุมมองด้ านบัญชีใหม่ๆ และอาจได้ รับราคาตลอดจนเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมได้
ประธาน กล่าวว่าบริ ษัทใช้ บริ การบริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มาเป็ นระยะเวลา 12 ปี แล้ ว การคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั ้น
คณะกรรมการได้ พิจารณาควบคู่กนั ทังในด้
้ านคุณภาพการให้ บริการและราคา โดยบริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ถือได้ ว่า
ุ ภาพและผลงานที่ดี มีการสลับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็ นระยะๆ ด้ วยราคาค่าบริการที่เหมาะสม
เป็ นผู้ให้ บริ การสอบบัญชีที่มีคณ
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คุณธัญพร ตังธโนปจั
้
ย (ผู้สอบบัญชี) กล่าวเสริ มว่าผู้สอบบัญชีปฏิบตั ิหน้ าที่ตามจรรยาบรรณซึง่ กําหนดและควบคุมโดยสภา
วิชาชีพนักบัญชีฯ และบริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้ให้ บริ การที่มีความเป็ นอิสระและได้ รับการรับรองจากสํานักงาน
ก.ล.ต. จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจในผลงานการสอบทานความถูกต้ องของงบการเงินจะเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส
คุณวิศิษฐ์ พันธ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีบริ ษัทเป็ น
ระยะเวลา 12 ปี แล้ ว หากปฏิบตั ิหน้ าที่บนความถูกต้ องและไม่มีผลเสียใดตนเองก็ยินดีสนับสนุนให้ ใช้ บริ การต่อไป แต่หาก
ผู้สอบบัญชีปฏิบตั ิไม่เหมาะสมหรื อมีสว่ นรู้เห็นกับบริ ษัท ผู้สอบบัญชีก็จะได้ รับบทลงโทษตามสิ่งที่ได้ กระทําไป
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี
มติท่ ปี ระชุม
ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,093,347
268,093,347
268,093,347
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2560

ตามที่

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่ นที่ 2 หรื อ EASON-W2 จํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอตั ราใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาการใช้ สิทธิ 1.70
บาทต่อหุ้น ซึง่ บริ ษัทได้ ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2559 เรี ยบร้ อยแล้ วนั ้น
ต่อมาในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้ ออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 หรื อ
EASON-T1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่คดิ มูลค่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เช่นกัน ซึง่ ปั จจุบนั EASON-T1 ได้
สิ ้นสภาพแล้ วเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยการออก EASON-T1 ดังกล่าวเข้ าหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ
และราคาใช้ สิทธิตามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ EASON-W2
จึงทําให้ บริ ษัทต้ องปรับอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สทิ ธิ EASON-W2 และได้ แจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือ
หุ้นทราบแล้ วดังนี ้
เดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และ ราคาใช้ สทิ ธิ 1.70 บาทต่อหุ้น
เป็ น ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.307 หุ้นสามัญ และ ราคาใช้ สทิ ธิ 1.30 บาทต่อหุ้น
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ปั จจุบนั บริษัทได้ จดั ให้ มีการแปลงสภาพสิทธิ EASON-W2 แล้ วจํานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และมี
EASON-W2 คงเหลือจํานวน 76,982,539 หน่วย และมีห้ นุ สามัญที่จดั ไว้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ 71,360,166 หุ้น
ซึง่ ไม่เพียงพอต่อการแปลงสภาพสิทธิ ดังนันบริ
้ ษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 29,256,012 หุ้น เพื่อให้ เพียงพอต่อการแปลงสภาพสิทธิ EASON-W2
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยหากบริ ษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนนัน้ บริ ษัทต้ องลดทุนจดทะเบียน
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึง่ บริ ษัทจะตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิที่สิ ้นอายุแล้ ว รวมเป็ นหุ้นสามัญจํานวนทั ้งสิ ้น 604,851 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 604,851 บาท ประกอบด้ วย
1. หุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดไว้ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจากการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 338 หุ้น ซึง่ จ่าย
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2559
2. หุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดไว้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1
(“EASON-T1”) จํานวน 604,513 หุ้น ซึง่ สิ ้นอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทจาก
538,433,752 บาท คงเหลือ 537,828,901 บาท โดยตัดหุ้นสามัญคงเหลือจํานวน 604,851 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 604,851 บาท ดังกล่าวข้ างต้ น และเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจํานวน
537,828,901 บาท
แบ่งออกเป็ น
537,828,901 หุ้น
1.00
บาท
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
537,828,901 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับ
มติท่ ปี ระชุม
การลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,116,814
268,116,814
268,116,814
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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วาระที่ 8 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท และการแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 ให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
สืบเนื่องจากวาระที่ 7 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
29,256,012 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 29,256,012 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการ
แปลงสภาพ EASON-W2 ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจาก 537,828,901 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนรวม
567,084,913 บาทและเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

567,084,913
567,084,913
1.00
567,084,913
ไม่มี

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ อง
มติท่ ปี ระชุม
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,117,012
268,117,012
268,117,012
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สืบเนื่องจากวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกใหม่จํานวน 29,256,012 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ EASON-W2
ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนไว้ ก่อนหน้ านี ้แล้ ว
มติท่ ปี ระชุม
ดังนี ้

ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

268,117,012
268,117,012
268,117,012
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุน
ประธานกล่าวว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทโดยออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (“EASON-W2”) จํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (“EASON-T1”) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยไม่คดิ มูลค่า ซึง่ คาดว่าบริ ษัทจะ
ได้ รับเงินจากการระดมทุนรวมจํานวน 400 ล้ านบาท และมีวตั ถุประสงค์การใช้ เงินจากการเพิ่มทุนตามที่แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
แล้ วนัน้
เนื่องจากบริษัทได้ มีการลงทุนในบริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด หรื อ APCON ทั ้งในช่วงก่อนและหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดย APCON ดําเนินธุรกิจให้ บริ การออกแบบจัดหาและก่อสร้ างงานระบบ
วิศวกรรมการติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และงานบริ หารด้ านปฏิบตั กิ ารเดินเครื่ องและซ่อมบํารุ งโรงไฟฟ้าให้ กบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทังคณะผู
้
้ บริ หารของ APCON และทีมงานล้ วนประกอบด้ วยผู้มีความรู้และประสบการณ์
โดยเฉพาะการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้ วยเชื ้อเพลิงชีวมวล
การพัฒนาเทคโนโลยีคดั แยกเชื ้อเพลิงขยะ
(RDF) เพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ การดําเนินธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับทิศ
ทางการจัดการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดที่ได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับมีความต้ องการใช้ พลังงาน
จากภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเล็งเห็นว่า APCON มีการ
ดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุน มีศกั ยภาพและโอกาสสร้ างผลกําไรตอบแทนให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นได้ จึง
เห็นสมควรเพิ่มการใช้ เงินลงทุนในฐานะบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในปั จจุบนั
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินจากการเพิ่มทุน ดังนี ้
วัตถุประสงค์ เดิม
1. เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืม
2. เพื่อลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงิน
100
200
100
400

วัตถุประสงค์ ใหม่
1. เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืม
2. เพื่อลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงิน
30
370
400
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คุณวิศิษฐ์ พันธพยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริ ษัทมีแผนที่จะลดธุรกิจสีอตุ สาหกรรมลงหรื อไม่ และ APCON มีผลงาน
รวมถึงผลประกอบการเป็ นอย่างไรบ้ าง
ประธาน เนื่องจากผู้ผลิตสียานยนต์ระดับโลกมีประมาณ 5 รายเท่านั ้น ซึง่ BASF ก็เป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตระดับโลก ประกอบกับ
โดยทัว่ ไปแล้ วลูกค้ าผู้ใช้ สีก็จะไม่เปลีย่ นยี่ห้อสีที่ใช้ เนื่องจากมีต้นทุนการเปลี่ยนสีที่สงู
ดังนั ้นการผลิตสียานยนต์จงึ ยังคงเป็ น
ธุรกิจที่นา่ สนใจ
สําหรับสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์บริ ษัทได้ พยายามหาช่องทางในการขยายฐานลูกค้ าอยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ อีกทังการลงทุ
้
นจัดตั ้งบริ ษัทย่อยในต่างประเทศทัง้ 3 ประเทศล้ วนเป็ นธุรกิจสีอตุ สาหกรรมทั ้งสิ ้น จึงทําให้ มนั่ ใจได้
ว่าบริ ษัทยังคงยึดธุรกิจสีอตุ สาหกรรมเป็ นธุรกิจหลักเช่นเดิม สําหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่นนถื
ั ้ อเป็ นการกระจายความเสี่ยง
APCON มีรายได้ ในปี 2558 และ 2559 ประมาณ 200 ล้ านบาท และมากกว่า 1,000 ล้ านบาทตามลําดับ ดําเนิน
ธุรกิจรับสร้ างโรงไฟฟ้าและรับบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (กรรมการอิสระ) กล่าวเสริ มว่า APCON มีกิจกรรมหลัก 3 ประการ ได้ แก่ การออกแบบโรงไฟฟ้า
การก่อสร้ างโรงไฟฟ้า และ การรับบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลซึง่ เป็ นพลังงานหมุนเวียนที่ได้ รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล นอกจากนี ้ APCON ยังได้ ซื ้อโรงไฟฟ้าใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จแต่เจ้ าของไม่
สามารถดําเนินงานได้ และ APCON ได้ นํามาดําเนินงานต่อ
ส่วนงานด้ านอื่น ได้ แก่ งาน Electronic เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้า (Solar cell) งานระบบจัดเก็บกระแสไฟฟ้า
(แบตเตอรี่ ) รวมถึงระบบสายส่งไฟฟ้า
คุณวิศิษฐ์ พันธ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเป็ นเรื่ องน่ายินดี แต่การลงทุนในธุรกิจนี ้ต้ องใช้ เงินทุนที่สงู
จึงขอให้ ประธานศึกษาธุรกิจอย่างรอบคอบ
ผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามใน 3 ประเด็นเกี่ยวข้ องกับสีอตุ สาหกรรม ดังนี ้
1. บริ ษัทเตรี ยมกลยุทธ์การดําเนินงานในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ าไว้ อย่างไร โดยจะพึง่ พาจากธุรกิจสีอตุ สาหกรรมหรื อการ
ลงทุนในธุรกิจอื่น
2. ผู้บริ หารมีแนวทางแก้ ไขการลดลงของยอดขายหรื อกําไรจากธุรกิจสีพน่ รถยนต์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักอย่างไร
3. ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมายอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียลดลงต่อเนื่อง อยากทราบว่าสถานการณ์ของ
อินโดนีเซียจะดีขึ ้นหรื อไม่
้ จจุบนั มีผลประกอบการที่ดี
ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทยังคงให้ ความสําคัญในธุรกิจสีเป็ นหลักเช่นเดิม สําหรับ APCON นันปั
ยอดขายในปี 2559 เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2558 หลายเท่า และตนเองได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น APCON ให้ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการซึง่ ก็จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานมากขึ ้น ประกอบการการเชิญ ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ เข้ า
มาร่วมเป็ นกรรมการเพื่อให้ คําแนะนําและข้ อมูลต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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สําหรับสถานการณ์ในประเทศอินโดนีเซียซึง่ อาจมีประเด็นด้ านการเมืองบ้ าง ตนเองเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์จะ
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ BASF ก็ให้ ความสําคัญกับการบุกตลาดในอินโดนีเซียโดยค่อยๆ แทรกซึมเข้ าไปใน
ตลาดสียานยนต์ ซึง่ คาดการณ์วา่ ในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทจะมีสว่ นแบ่งที่เห็นเป็ นรูปธรรม โดยในปี 2560 นี ้บริ ษัทคาด
ว่าจะมีปริ มาณการผลิตจํานวน 400 ตัน และหวังว่าจะมีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่าสาเหตุการลดลงของปริ มาณขายส่วนหนึง่ เป็ นผลจากเทคโนโลยีการพ่นสี
ที่พฒ
ั นาขึ ้น เนื่องจากการพ่นสีในช่วงก่อนหน้ านี ้จะใช้ วิธีการพ่นสีจํานวน 3 ชัน้ ในขณะที่ปัจจุบนั การพ่นสีลดลงเหลือเพียง 1
ชั ้นจากการที่คณ
ุ ภาพของสีและเครื่ องมือในการพ่นสีที่ดีขึ ้น
คุณวิศิษฐ์ พันธ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าปั จจุบนั มีกลุม่ ผู้คดั ค้ านโรงไฟฟ้าอยูพ่ อสมควร จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ APCON
หรื อไม่
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (กรรมการอิสระ) ชี ้แจงว่าโรงผลิตไฟฟ้ามีหลายประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนํ ้าซึง่ มีข้อจํากัดใน
หลายพื ้นที่ โดยพื ้นที่ที่ไม่มีแหล่งนํ ้าก็จะไม่สามารถก่อสร้ างโรงไฟฟ้าได้ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินก็อาจสร้ างมลภาวะให้ แก่สงิ่
แวดล้ อง ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเป็ นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ การสนับสนุน
้ เมื่อไร และประธานซึง่ เข้ าเป็ น
คุณชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใน APCON ตังแต่
กรรมการใน APCON นันจะมี
้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพียงพอหรื อไม่ ซึง่ หากเป็ น ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ซึง่ มีความ
เชี่ยวชาญด้ านพลังงานอาจมีความเหมาะสมมากกว่า
ประธาน บริษัทเพิ่งเริ่ มเข้ าถือหุ้น APCON ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยเป็ นการทะยอยเข้ าถือหุ้นจนในปั จจุบนั ถือหุ้นคิดเป็ น
สัดส่วนรอ้ ยละ 20.95 และตนเองได้ รับการแต่งตังให้
้ เข้ าร่วมเป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้ประธานเข้ าใจดีวา่ ตนเองอาจมีข้อจํากัดด้ าน
ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม แต่สามารถมีสว่ นร่วมด้ านการบริหาร การลงทุนและวิสยั ทัศน์ได้ ในขณะเดียวกัน
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ จะทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาสําคัญประกอบกับบริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
รอบคอบ จึงเชื่อว่าจะสามารถร่วมธุรกิจได้ และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ (กรรมการอิสระ) กล่าวเสริ มว่าตนเองอาจให้ ข้อมูลและสนับสนุนด้ านเทคนิคได้ แต่ด้านการทํา
ธุรกิจและการตัดสินใจหรื อประสบการณ์ด้านการเงิน ตนเองอาจมีความสามารถและประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอก็เป็ นได้
คุณชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) เพราะเหตุใดบริ ษัทจึงไม่เลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสีอตุ สาหกรรม เช่น
การเป็ นผู้นําเข้ าวัตถุดิบ เป็ นต้ น
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ประธาน ชี ้แจงว่าในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา บริษัทพิจารณาการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับสีอตุ สาหกรรมมาโดยตลอดซึง่ พบว่า
การขยายสายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการไม่ใช่เรื่ องง่าย เช่น การผลิตสีทาอาคารจะต้ องมีการวางสายการจําหน่าย อาศัย
แผนการตลาดและการสื่อสารข้ อมูลให้ แก่ลกู ค้ าที่แข็งแรง
ซึง่ หากเศรษฐกิจซบเซาก็อาจส่งผลกระทบต่อการชําระเงินของ
ลูกหนี ้ทันที ซึง่ การผลิตวัตถุดิบต้ นนํ ้าก็มีลกั ษณะธุรกิจที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ธรุ กิจก่อสร้ างโรงไฟฟ้านี ้บริ ษัทจะได้ รับเงิน
ทันทีตงแต่
ั ้ ลงนามความร่วมมือและรับชําระเงินเป็ นงวดตามงานที่สง่ มอบซึง่ จะมีความเสีย่ งน้ อยกว่า
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจครอบครัวจะยังคงเป็ นธุรกิจที่มีโครงสร้ างแข็งแรงหรื อไม่
้ ยงั เล็ก และคงมีความเชื่อว่าธุรกิจ
ประธาน กลุม่ ครอบครัวเอกแสงกุลถูกปลูกฝั งให้ เป็ นครอบครัวที่มีความสามัคคีกนั ตังแต่
ครอบครัวเป็ นธุรกิจที่มีความแข็งแรง แม้ แต่ทีมงานที่เป็ นคนนอกก็ให้ ความสําคัญเสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน
ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ของบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (BBW)
ประธาน ชี ้แจงว่าปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น BBW ในสัดส่วนร้ อยละ 5 และยังเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจบริ การเครื่ องกรองนํ ้ายังมีโอกาส
ทางธุรกิจ เนื่องจากผู้บริ โภคในปั จจุบนั นิยมบริโภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีประโยน์ตอ่ สุขภาพ นอกจากนี ้เครื่ องกรองนํ ้ายัง
ช่วยลดปริ มาณขยะโดยเฉพาะขวดบรรจุนํ ้าพลาสติกได้ แต่คนไทยยังอาจให้ ความสําคัญในเรื่ องนี ้น้ อยเกินไปต่างจากผู้บริ โภค
ในประเทศญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ซงึ่ มีฐานลูกค้ าอย่างกว้ างขวาง ปั จจุบนั BBW ยังคงเป็ นผู้ให้ บริการเครื่ องกรองนํ ้าและยังขยาย
ธุรกิจด้ านการจัดหานํ ้าดิบเพื่อป้อนให้ แก่นิคมอุตสาหกรรมอีกด้ วย
คุณชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทเป็ นผู้ถือหุ้นใน BBW สัดส่วนร้ อยละ 5 นั ้น ได้ มีสว่ นการบริหารงาน
ด้ วยหรื อไม่ สําหรับการซื ้อกิจการโรงไฟฟ้าเก่าเพื่อนํามาดําเนินการต่อนัน้ ตนเองมีความเห็นว่าบริษัทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า
การรับจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
ประธาน ชี ้แจงว่าโรงไฟฟ้าเก่าที่ APCON ซื ้อกิจการมานัน้ เป็ นโรงไฟฟ้าเดิมที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แล้ ว
และ APCON ก็เป็ นผู้ก่อสร้ างโรงไฟฟ้านี ้ ซึง่ APCON มีความพร้ อมที่จะดําเนินการได้ ทนั ที
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุน ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการ
มติท่ ปี ระชุม
ด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
268,117,012
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
268,117,012
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เห็นชอบ
268,117,012
ไม่เห็นชอบ
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระประชุมตามลําดับเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานขอให้ ที่ประชุมเสนอแนะข้ อคิดเห็นหรื อ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินธุรกิจต่อไป ซึง่ ที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรื อประเด็นซักถามเพิม่ เติมประธานจึงกล่าว
ปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม

เวลา 12.15 น.

(นายสนัน่ เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม
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