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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค์  บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
............................................................................................... 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

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

การประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวนทัง้สิน้ 36 ราย และมีหุ้นรวมกนัจํานวน 253,756,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
44.77 ของหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ  โดยแบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 28 ราย 
รวม 27,363,634 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 8 ราย รวม 226,392,912 หุ้น    ทัง้นีเ้น่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้
ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระประชมุมีความแตกตา่งกนั 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแตป่ระการใด 

เลขานกุารได้ชีแ้จงวิธีลงคะแนน ดงันี ้
 บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้สําหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชมุ  โดยบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ

จะแบง่เป็นวาระต่างๆ ซึง่ได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบตัรและได้มอบให้ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก  คือมากกวา่คร่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้น

ของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ  สําหรับผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระท่ีต้องพิจารณาลง
มติ  ขอให้งดออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

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

 
เลขานกุารได้เชิญผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนแตล่ะวาระ  เพ่ือให้ผลการลงมติท่ีประชมุเป็นไป

ด้วยความโปร่งใสโดย นายบตุรอํานาจ  อกักลุดี ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ได้เสนอตวัเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน 
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กรรมการบริษัท จํานวน 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 ทัง้ 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวน 3 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  ได้แก่ 

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

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

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

นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (ประธาน)  นายวิชยั  เอกแสงกลุ  นายณฐัพล  เอกแสงกลุ และ นายจิตติ  เอกแสงกลุ 
 

ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน ผู้จดัการ
ฝ่ายบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 
 

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

 
เน่ืองจากปัจจบุนัคงอยูใ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  บริษัทจงึจดัการประชมุภายใต้

มาตรการท่ีเคร่งครัดและเป็นไปด้วยความกระชบั  พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ
เป็นการลว่งหน้ามายงับริษัทผา่นช่องทางอีเมล์หรือชอ่งทางโทรสาร  ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเป็นการลว่งหน้ามาแต่
ประการใด 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามต่อท่ีประชมุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในกลอ่งรับคําถามท่ีบริษัท 
จดัเตรียมไว้โดยเจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมคําถามเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทต่อไป  ซึง่ไม่ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือมีข้อ
ซกัถามในระหวา่งการประชมุแตป่ระการใด 
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นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 26 

เมษายน 2562  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ตามผลการลงมติดงันี ้
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,751,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,751,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,751,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจาํปีของ 
คณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
ข้อมลูรายงานประจําปี 2562 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุเพชรรัตน์  
เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 

 
คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2562 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  ทําให้
ภาพรวมการลงทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่มีมลูค่า 811 ล้านบาท  มีสดัสว่นการลงทนุในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสี จํานวน 
250 ล้านบาท (ร้อยละ 31) และ ธรุกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัสี จํานวน 561 ล้านบาท (ร้อยละ 69) 

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการผลติสีกลุม่ยานยนต์จํานวน 3,320 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 จํานวน 260 ตนั หรือเพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 8.5 และปริมาณการผลติสีเคลอืบบรรจภุณัฑ์และหมกึพมิพ์จํานวน 1,545 ตนั ใกล้เคียงกบัปี 2561 ซึง่มีปริมาณ
ผลติจํานวน 1,592 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.9 

บริษัทมีรายได้รวม 532 ล้านบาทลดลงจากรายได้ในปี 2561 จํานวน 7 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.3 แตอ่ย่างไร
ก็ตามบริษัทคงมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 25 ล้านบาท  เน่ืองจากการรับรู้การด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ทิศทางธรุกิจในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  บริษัทประเมินวา่กลุม่หมกึพมิพ์
บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมมีโอกาสท่ีจะชะลอตวั    ในขณะท่ีกลุม่สีเคลือบบรรจภุณัฑ์อาหารมีแนวโน้มขยายตวัซึง่เป็นผลจากจํานวน
ลกูค้าในประเทศเพิ่มขึน้  สําหรับกลุม่สีพน่รถจกัรยานยนต์จะยงัคงชะลอตวัเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและการบริโภคใน
ภาคครัวเรือนอยู่ในช่วงหดตวั 
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ในปี 2562 บริษัทให้ความสําคญักบัดําเนินงานควบคูไ่ปกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานใน 4 ด้าน
หลกั ได้แก่ ด้านการดําเนินธุรกิจ  ด้านสงัคม  ด้านสิง่แวดล้อม และ ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ซึง่ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวลั
สถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน (ระดบัประเทศ) ประจําปี 2562 จากกระทรวงแรงงาน 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุติัการเผยแพร่รายงานประจําปี 2562 ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2562 และได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุสนิท  เอก
แสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ในฐานะผู้บริหารสงูสดุด้านการเงินชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
คณุสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ในปี 2562 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561  ซึง่สว่น
ใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากกลุม่หมกึพิมพ์  ในขณะท่ีปริมาณการผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์เพิม่ขึน้เลก็น้อย  บริษัทมี
อตัราขาดทนุสทุธิคิดเป็นร้อยละ 5.2 เป็นผลจากสว่นแบง่การขาดทนุจากบริษัทร่วม  สง่ผลให้กําไรสทุธิสว่นผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ลดลงจาก 60 ล้านบาทเป็นผลขาดทนุสทุธิ 25 ล้านบาทในปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,266 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 จํานวน 123 ล้านบาท ซึง่โดย
สว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและจากผลการดําเนินงานขาดทนุของกลุม่ APCON  และในส่วนของหนีส้ินรวม
ลดลงจาก 167 ล้านบาท เป็น 123 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ให้แก่สถาบนัการเงิน 

สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,193 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 1,118 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลงคดิ
เป็นร้อยละ 6 จากผลการดําเนินงานขาดทนุ และ องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ตา่งประเทศ และ การขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากหลกัทรัพย์เผื่อขาย เป็นต้น 

เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุจงึสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนทรัพย์สนิลดลงจากร้อยละ 5.7  เป็นอตัราลบ
ร้อยละ (0.7)  อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 5.0 เป็น อตัราลบร้อยละ (2.2) และ กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานลดลงจาก 
0.11 บาทตอ่หุ้นเป็นขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (0.04) บาทตอ่หุ้น 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามผล
การลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ขาดทนุสทุธิเป็นเงินจํานวน 10,715,347.46 บาท  
คณะกรรมการจงึเห็นสมควรงดการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2562  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนมุติังดการจ่ายปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่เน่ืองจากประธานเป็นหนึง่ในกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ในปี 2563 ซึง่ถือวา่เป็นผู้ มี
สว่นได้เสยีในการพิจารณาวาระนี ้  ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี  ประธานและกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่อีก 2 ทา่น ได้แก่ คณุพสิมยั  บณุยเกียรติ และ คณุทิพวรรณ  อทุยัสาง ซึง่ถือ
วา่เป็นผู้ มีสว่นได้เสยีในวาระนีเ้ช่นกนั   จะขอออกจากท่ีประชมุจนกวา่การพจิารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ  พร้อมกบัเชิญคณุเจน  วอง
อสิริยะกลุ กรรมการอสิระ ทําหน้าท่ีประธานในการประชมุวาระนีแ้ทน 
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คณุเจน  วองอสิริยะกลุ กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ี
ดํารงตําแหนง่นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหนง่การเป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 – 15 มกราคม 2563  รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด  คณะกรรมการจงึมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้น
จากตําแหนง่ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
2. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ กรรมการอิสระ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการอิสระ 
พร้อมกนันีเ้สนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2563   เป็นจํานวนเงินไม่

เกิน 2.5 ล้านบาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้คา่ตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือไปจากเบีย้ประชมุและเงินโบนสัประจําปี)  
โดยวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  พร้อมกบัขอให้กรรมการทกุทา่นงด
ออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

สําหรับการลงมติในวาระนีจ้ะแบ่งการลงมติเพ่ือขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้กรรมการครัง้ละ 1 ท่าน  ประกอบด้วย
กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวน 3 ท่าน และลงมติสําหรับการอนุมตัิวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2563 อีก 1 ครัง้ ทําให้วาระนีมี้การลงมติรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ทัง้ 3 ท่าน ตามรายช่ือข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึง่ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,736,588 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง 19,855 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 253,736,588 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,725,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง 30,496 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 253,725,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 241,078,170 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.00 
งดออกเสียง 12,678,273 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 5.00 
เห็นชอบ 241,078,170 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2563 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2563 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
1. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง 7517 หรือ 
2. นางสาวนนัท์นภสั  วรรณสมบรูณ์ 7793 หรือ 
3. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 หรือ 
4. นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ์ 8658  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณี
ท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 925,000 บาท พร้อมมอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 แล้ว 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 ตามท่ีประธาน
เสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับของบริษัท และดวง
ตราของบริษัท 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิาร
เปลี่ยนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และ ดวงตราบริษัท นัน้  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีทิศ
ทางการดําเนินงานไปในธรุกิจท่ีมีความหลากหลาย เช่น การลงทนุในบริษัทกอ่สร้างโรงไฟฟ้า หรือ การลงทนุในบริษัทให้บริการ
ขนสง่สาธารณะ เป็นต้น ซึง่จะไม่จํากดัเฉพาะธรุกิจสีอตุสาหกรรม  ดงันัน้ช่ือบริษัท “อีซึน่ เพ้นท์” อาจไมค่รอบคลมุการดําเนินธรุกิจ
ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและธุรกิจอื่นท่ีจะดําเนินต่อไปในอนาคต   

ประธานจงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนช่ือบริษัท  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของ
บริษัท และดวงตราของบริษัท ดงันี ้

 
1. ช่ือบริษัท 

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

 
และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท  โดยยงัคงใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “EASON” เชน่เดิม  

 
2. หนงัสือบริคณห์สนธิ 

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ช่ือบริษัท) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
 

3. ข้อบงัคบัของบริษัท 
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนช่ือบริษัท 
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โดยมีรายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี ้
 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบนั 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 ้
 
 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารเปลีย่นช่ือบริษัท  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัท และดวง
ตราของบริษัท ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 253,756,443 เสยีง   
ออกเสียง 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 253,756,443 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
ประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินธรุกิจตอ่ไป  ซึง่ไม่ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแตป่ระการใด 

 

ทัง้นีใ้นช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 29 ราย  และมีหุ้นรวมจํานวน 239,517,102 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 42.26 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 23 ราย จํานวน 
21,387,129 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 6 ราย จํานวน 218,129,973 หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการ
ประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระประชมุมีความแตกตา่งกนั 
 
ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 

                                                 


