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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 ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการจดั
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 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

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  โชติวริิยะกุล  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
เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วยิ่งขึน้  นอกจากนีแ้นวคิดดงักลา่วสามารถชว่ย
ลดคา่ใช้จา่ยด้านการผลิตได้อกีด้วย 

สําหรับในปี 2562 บริษัทมีแผนงานท่ีจะผลติสนิค้าใหม่นําเสนอลกูค้าทัง้ในผลติภณัฑ์สีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพมิพ์  
โดยมีปัจจยัสนบัสนนุ ได้แก่ การเพ่ิมสายการผลติของลกูค้า  การมีต้นทนุการนําเข้าวตัถดุิบท่ีลดลงจากคา่เงินบาทท่ีแข็งขึน้  
อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการขยายตวัซึง่สง่ผลให้มีจํานวนลกูค้าในประเทศเพ่ิมขึน้ และ การท่ีภาครัฐให้การสนบัสนนุ
งบประมาณด้านการผลติในภาคอตุสาหกรรมท่ีเพิ่มขึน้ 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 อยูอ่ยา่งสม่ําเสมอเพื่อให้บริษัทมีความมัน่คงยิ่งขึน้  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  ในขณะท่ีปริมาณการขายหมกึพมิพ์และบรรจภุณัฑ์เพิ่มขึน้
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 สินค้าท่ีไมมี่ความเคลื่อนไหวเกินระยะเวลา 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 
พร้อมกนันีเ้สนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2562   เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2.5 

ล้านบาท  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 
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เน่ืองจากบริษัทได้รับแจ้งจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เก่ียวกบัช่ือใหม่ท่ีบริษัทมีความประสงค์ขออนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีความใกล้เคียงกบัช่ือของนิติบคุคลอ่ืน  จงึทําให้บริษัทยงัไม่สามารถเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิาร
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 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
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)  สอบถามวา่การท่ีบริษัทมีทิศทางการลงทนุท่ีหลากหลายนัน้  บริษัทมีเป้าหมายขยายธรุกิจ
ไปในด้านใด  และธุรกิจสีอยูใ่นจดุท่ีอิม่ตวัแล้วใช่หรือไม่  พร้อมกบัขอบคณุคณะผู้บริหารสําหรับความพยายามค้นหาธรุกิจใหม่ๆ  
 
ประธาน  แจ้งว่าปัจจบุนับริษัทมีการลงทนุในบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า (บริษัท แอดว้านซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ 
จํากดั) และบริษัทท่ีดําเนินธรุกิจบริการรถขนสง่สาธารณะ (บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จํากดั) ซึง่บริษัทก็จะพยายามให้ธรุกิจต่างๆ เอือ้
ประโยชน์ตอ่กนั เชน่ การผลกัดนัให้ใช้สีของบริษัทในการผลติชิน้สว่นรถยนต์สาธารณะ เป็นต้น  และก็จะร่วมกบัคณะกรรมการ
พิจารณาธุรกิจท่ีน่าสนใจ 

สําหรับธรุกิจสีรถจกัรยานยนต์นัน้  บริษัทถือเป็นผู้ เลน่สําคญัรายหนึง่ในตลาดภายในประเทศ  โดยปัจจบุนัได้ขยายการ
ลงทนุไปยงัตลาดเวียดนามและอนิโดนีเซียซึง่เป็นแหลง่ผลิตรถจกัรยานยนต์อนัดบัต้นของภมิูภาคอาเซียนแล้ว  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) หมกึพมิพ์ของบริษัทเป็นหมึกพมิพ์งานโลหะท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในวงการบรรจภุณัฑ์ 
ปัจจบุนัใช้พิมพ์งานฝาจีบไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของตลาดรวมและใช้พิมพ์บนกระป๋องเคร่ืองด่ืม เช่น นํา้อดัลม และแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น    อยา่งไรก็ตามแม้จะเป็นหมกึพมิพ์ท่ีมี Know how ท่ีแข็งแกร่ง  เม่ือนํามาผลติในประเทศไทยก็ต้องมีการปรับแตง่ให้มี
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและลกัษณะการใช้งาน  ซึง่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในคณุภาพสนิค้าและการ
บริการเป็นอยา่งดี  โดยบริษัทเป็นผู้สง่มอบหมกึพิมพ์และให้คําแนะนําเทคนิคการใช้งานซึง่ลกูค้าจะเป็นผู้พิมพ์ลงบนบรรจภุณัฑ์ 
 

เม่ือท่ีประชมุไมมี่ข้อคิดเห็นหรือประเด็นซกัถามเพิ่มเตมิประธานจงึกลา่วปิดการประชมุ  ทัง้นีใ้นช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 115 ราย และมีหุ้นรวมจํานวน 279,919,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.38 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้ว
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 

 


