รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2564
วันศุกร์ ท่ ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ บริ ษัท อีซ่ นึ แอนด์ โค จํากัด (มหาชน)
...............................................................................................
เปิ ดประชุม

เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้ งที่ประชุมว่าบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน 566,764,945
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จึงทําให้ จํานวนหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงมีจํานวนทังสิ
้ ้น 566,764,945 หุ้น
การประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 35 ราย และมีห้ นุ รวมกันจํานวน 246,998,279 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
43.58 ของหุ้นที่จําหน่ายทั ้งหมดของบริ ษัทครบเป็ นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 19 ราย
รวม 24,976,818 หุ้น และรับมอบฉันทะจํานวน 16 ราย รวม 222,021,461 หุ้น
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
วาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด
เลขานุการได้ ชี ้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น บริ ษัทจะใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก คือมากกว่าครึ่ งหนึง่ ของจํานวนหุ้น
ของผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้ เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลง
มติ ขอให้ งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
 เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ ้น บริ ษัทจะขอให้ ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์งดออกเสียง และ ผู้ที่ไม่
เห็นชอบ เท่านัน้ โดยเจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสําหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริ ษัทจะถือว่าเป็ น ผู้ที่
เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จดุ ลงทะเบียนบริ เวณ
ด้ านหน้ าห้ องประชุม
 เลขานุการได้ เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่ วมเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ ผลการลงมติที่ประชุมเป็ นไป
ด้ วยความโปร่งใสโดย นายพิสิธ สุทธาคง ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม ได้ เสนอตัวเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
 เนื่องจากปั จจุบน
ั คงอยูใ่ นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 บริ ษัทจึงจัดการประชุมภายใต้ มาตรการที่
เคร่งครัดและเป็ นไปด้ วยความกระชับ พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้ ามายังบริ ษัทผ่านช่องทางอีเมล์หรื อช่องทางโทรสาร ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้ า
มาแต่ประการใด กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเจ้ าหน้ าที่
จะนําคําถามเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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กรรมการบริ ษัท จํานวน 9 ท่าน ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรียงกันคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทั ้งหมด ได้ แก่
1. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเจน วองอิสริยะกุล
กรรมการอิสระ
3. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ กรรมการอิสระ
5. นายสนัน่ เอกแสงกุล
กรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ
7. นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
8. นายวิชยั เอกแสงกุล
กรรมการ
9. นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
กรรมการ
เลขานุการได้ แจ้ งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ทั ้ง 4 คณะ ได้ แก่
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ได้ แก่
นางพิสมัย บุณยเกียรติ (ประธาน) นายเจน วองอิสริ ยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้ เข้ าร่วมประชุมโดย
พร้ อมเพรี ยงกัน ได้ แก่ นางพิสมัย บุณยเกียรติ (ประธาน) นายเจน วองอิสริ ยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
3) คณะกรรมการบริ หาร ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ได้ แก่ นายสนัน่
เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนิท เอกแสงกุล นายวิชยั เอกแสงกุล และ นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
ได้ แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชยั เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล
นอกจากนี ้ ฝ่ ายบริหารของบริ ษัท ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสูงสุดด้ านการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และ ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน รวมถึง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จํากัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสํานักกฏหมายเวลล์-เวอร์ ส จํากัด ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
นางพิสมัย บุณยเกียรติ เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 27
เมษายน 2563 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่
รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริ ษัทซึ่งบริ ษัทไม่ได้ รับแจ้ งให้ มีการแก้ ไขร่ างรายงานแต่อย่างใด โดยการประชุมครัง้ ที่แล้ วที่
ประชุมได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําปี 2562 รับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2562 งดการ
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปั นผล อนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการจํานวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการ การ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ อนุมัติการเปลี่ยนชื่ อบริ ษัทจาก บริ ษัท อีซึ่น เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษัท อีซึ่น แอนด์ โค จํากัด (มหาชน) ซึ่งหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแล้ ว บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษัทต่อกระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามผลการลงมติดงั นี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
246,998,279
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
246,998,279
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เห็นชอบ
246,998,279
ไม่เห็นชอบ
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรั บรองรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2563 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
ข้ อมูลรายงานประจําปี 2563 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อมมอบหมายให้ นายสนัน่ เอก
แสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) สรุปผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมทราบ
นายสนัน่ เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าในปี 2563 บริ ษัทได้ มีการลงทุนเพิ่มเติมทําให้ มีบริษัทร่วมเพิ่มขึ ้นจํานวน 1 บริ ษัท และมี
บริ ษัทอื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน 1 บริษัท ทําให้ โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท ได้ แก่ บริ ษัท อีซนึ่
อุไรเพ้ นท์ จํากัด (เวียดนาม) บริษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด (อินโดนีเซีย) และ บริ ษัท อีซนึ่ ฟาร์ อีส จํากัด (มาเลเซีย) และบริ ษัท
ร่วมจํานวน 3 บริษัท ได้ แก่ บริ ษัท ออริ จิน อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด และ บริ ษัท กรี น ฟูเอล
เมเนจเม้ นท์ จํากัด นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการลงทุนในบริ ษัทอื่นจํานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด บริ ษัท ออลเอส โฮลดิ ้ง จํากัด และ บริ ษัท ซีเอเอส กรี น เอนเนอร์ จี จํากัด แบ่งเป็ นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับสี
อุตสาหกรรม จํานวน 4 บริษัท และ ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสีอตุ สาหกรรม จํานวน 5 บริษัท
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายได้ จํานวน
513 ล้ านบาท และ 532 ล้ านบาทตามลําดับ ลดลงจากปี ก่อนหน้ าจํานวน 19 ล้ านบาท (ร้ อยละ 3.5) และมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน 161 ล้ านบาท และ 25 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ เป็ นการขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าจํานวน 136 ล้ านบาท (ร้ อยละ 544)
โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนเกิดจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษัทมีความเห็นว่าทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2564 มีสญ
ั ญาณที่ดีขึ ้น แม้ ในปั จจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์สว่ น
ใหญ่จะมุ่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเข้ าสูต่ ลาดแต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากความต้ องการใช้ สีในการผลิตยังคงเดิม สําหรับสี
เคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารก็มีแนวโน้ มที่ดีเนื่องจากความต้ องการบริ โภคอาหารกระป๋ องเพิ่มมากขึ ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื ้อ COVID-19 ในขณะที่บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มมีโอกาสหดตัวจากปั จจัยภายในประเทศที่ลดการจัดงานรื่ นเริ งต่างๆ
้
่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ เป็ นผลจาก
ความท้ าทายในปี 2564 ประกอบด้ วยหลายปั จจัยทังจากการที
ความต้ องการใช้ งานเพิ่มสูงขึ ้นจากประเทศมหาอํานาจ ภาวะการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ในภาคการขนส่งซึง่ เป็ นสถานการณ์
ต่อเนื่องมาจากปี ก่อนหน้ า ความเสีย่ งจากการชะลอโครงการของภาครัฐ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 ที่
้ ้บริษัทได้ รับการรับรองการเป็ นสถานประกอบการที่ปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุม ติดตาม
ยังคงมีผ้ ตู ิดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังนี
และป้องกันการปนเปื อ้ นของ COVID-19 (Industrial and Production Hygine Administration) ภายใต้ ความร่วมมือของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี 2563 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

246,998,279
246,998,279
246,998,279
-

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 พิจารณารั บรองและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสําหรั บรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2563 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2563 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อมมอบหมายให้ นายสนิท
เอกแสงกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ในฐานะผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงินชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นายสนิท เอกแสงกุล รายงานว่าในปี 2563 บริ ษัทมียอดขายและบริ การลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจาก
การลดลงของรายได้ จากกลุม่ ยานยนต์และการหยุดดําเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย) แต่บริษัท
ยังคงมีรายได้ จากกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์เพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนซึง่ เป็ นผลจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
และส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริ ษัทร่ วม ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 161 ล้ านบาทซึง่ เป็ นการขาดทุนเพิ่มมากขึ ้นจากปี
ก่อนหน้ าซึง่ ขาดทุนสุทธิจํานวน 25 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 1,212 ล้ านบาทลดลงจากปี 2562 จํานวน 54 ล้ านบาท ซึง่
สินทรัพย์ที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและจากผลการดําเนินงานขาดทุนของกลุม่ APCON และ
ในส่วนของหนี ้สินรวมปี 2563 จํานวน 251 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2562 จํานวน 128 ล้ านบาท ซึง่ เกิดขึ ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ลดลงจาก 1,118 ล้ านบาทในปี 2562 เป็ น 937 ล้ านบาทในปี 2563 หรื อลดลงคิดเป็ น
ร้ อยละ 16 จากผลการดําเนินงานขาดทุน
เนื่องจากบริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ ้นจึงส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากอัตราลบร้ อยละ (0.7)
เป็ นอัตราลบร้ อยละ (16.0) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากอัตราลบร้ อยละ (2.2) เป็ น อัตราลบร้ อยละ (15.7) และ กําไร
ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานลดลงจาก (0.04) บาทต่อหุ้นเป็ นขาดทุนต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน (0.28) บาทต่อหุ้น
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้ สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
1) บริ ษัทได้ ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่สถาบันการเงินจํานวน 89 ล้ านบาท ขอสอบถามว่ามีอตั ราดอกเบี ้ย MRR อย่างไร
2) บริ ษัทมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ซงึ่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินฝากร้ อยละ 0.1 ขอสอบถามว่าบริ ษัทมีการบริหารเงินอย่างไร
3) บริ ษัทมีแผนการรับมือกับการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัดอย่างไร
4) บริ ษัทจะสามารถบริ หารงานให้ การตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญกลับคืนเป็ นรายได้ ได้ หรื อไม่
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นายสนิท เอกแสงกุล บริ ษัทได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณร้ อยละ 2.75 สําหรับการบริหารเงินฝากใน
ธนาคารนั ้น ต้ องยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบนั อาจเป็ นช่วงเวลาที่ยงั ไม่เหมาะสมสําหรับการลงทุนใดๆ ซึง่ บริ ษัทจะยังคงถือเงินสด
ต่อไปอีกระยะหนึง่ เพื่อรอพิจารณาสถานการณ์ตอ่ ไป
นายสนัน่ เอกแสงกุล บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด หรื อ APCON เป็ นบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้ าง
บริ หารจัดการและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า โดยในช่วง 4 – 5 ปี ก่อนหน้ านี ้ APCON ถือเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพเนื่องจากภาครัฐได้ มี
นโยบายสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทัว่ ประเทศ แต่ภายหลังการชะลอโครงการจากภาครัฐในเวลาต่อมาทําให้ APCON มี
ผลการดําเนินงานขาดทุน ซึง่ ปั จจุบนั คงอยู่ระหว่างการบริ หารจัดการเพื่อลดค่าใช้ จา่ ยด้ วยการปรับโครงสร้ างองค์กรและลดขนาด
องค์กร รวมถึงคงอยู่ระหว่างการพิจารณาแบ่งขายส่วนงานที่ไม่จําเป็ นให้ แก่ผ้ ทู ี่มีความสนใจลงทุน อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารได้ รับ
ข้ อมูลว่าปั จจุบนั ภาครัฐมีแผนที่จะพิจารณาดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
สําหรับบริ หารงานเพื่อให้ การตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญกลับเป็ นรายได้ แก่บริษัทนัน้
เป็ นสิง่ ที่ฝ่ายบริ หารคาดหวังให้
เกิดขึ ้นเช่นกัน ซึง่ จะพยายามแก้ ไขให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ
มติท่ ปี ระชุม
การลงมติ ดังนี ้

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามผล

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

246,998,279
246,998,279
246,998,279
-

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 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ งดการจ่ ายปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จนกว่าบริ ษัทจะมีทนุ สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากบริ ษัทมีผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขาดทุนสุทธิเป็ นเงินจํานวน 112,078,213.69 บาท
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2563
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนุมตั ิงดการจ่ายปั นผล
มติท่ ปี ระชุม
สําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

246,998,279
246,998,279
246,998,279
-

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 งตามวาระและกําหนดวงเงินค่ าตอบแทน
กรรมการสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามที่ดํารงตําแหน่ง
นานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ า
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งให้
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายเจน วองอิสริยะกุล
กรรมการอิสระ
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นายวิชยั เอกแสงกุล
กรรมการ
พร้ อมกันนี ้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ คา่ ตอบแทนหรื อสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี ้ยประชุมและเงินโบนัสประจําปี ) โดย
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ทังนี
้ ้เพื่อให้ การพิจารณาวาระนี ้มีความโปร่งใสและสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานจึงได้ ขอให้
กรรมการตามรายชื่อข้ างต้ นทัง้ 3 ท่าน รออยู่บริเวณด้ านหน้ าห้ องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี ้จะแล้ วเสร็ จ และขอให้
กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
สําหรับการลงมติในวาระนี ้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตังกรรมการครั
้
ง้ ละ 1 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวน 3 ท่าน และลงมติสําหรับการอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2564 อีก 1 ครัง้ ทําให้ วาระนี ้มีการลงมติรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อข้ างต้ น กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
มติท่ ปี ระชุม
กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี ้
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายเจน วองอิสริ ยะกุล
246,998,279
เสียง
246,998,279
เสียง
เสียง
246,998,176
เสียง
103
เสียง

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
246,998,279
เสียง
238,771,212
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 96.67
3.33
8,227,067
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
238,771,212
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายวิชยั เอกแสงกุล
246,998,279
เสียง
245,767,168
เสียง
1,231,111
เสียง
245,767,168
เสียง
เสียง

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

คิดเป็ นร้ อยละ 99.50
0.50
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

246,998,279
233,878,606
13,119,673
233,878,606
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 95.00
คิดเป็ นร้ อยละ
5.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจําปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
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1.
2.
3.

ชื่อ-สกุล
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7793
4752
8658

หรื อ
หรื อ

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ในกรณี
ที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่แทน และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 925,000 บาท พร้ อมมอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้บริษัทได้ ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 แล้ ว
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 ตามที่ประธาน
มติท่ ปี ระชุม
เสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

246,998,279
246,998,279
246,998,279
-

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

ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระประชุมตามลําดับเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานขอให้ ที่ประชุมเสนอแนะข้ อคิดเห็นหรื อ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินธุรกิจต่อไป ซึง่ ไม่ปรากฎว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะข้ อคิดเห็นแต่ประการใด
ทังนี
้ ้ในช่วงเริ่ มต้ นการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมจํานวน 32 ราย และมีห้ นุ รวมจํานวน 246,582,872 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 43.50 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด แบ่งออกเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 16 ราย จํานวน
24,561,411 หุ้น และรับมอบฉันทะจํานวน 16 ราย จํานวน 222,021,461 หุ้น และมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้นระหว่างการ
ประชุม
ปิ ดประชุม

เวลา 11.10 น.

(นางพิสมัย บุณยเกียรติ)
ประธานที่ประชุม
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