รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
วันศุกร์ ท่ ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องรั ชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงแรงเจ้ าพระยาปาร์ ค
...............................................................................................
เปิ ดประชุม

เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้ งที่ประชุมว่า ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท และมีทนุ ชําระ
แล้ วจํานวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จึงทําให้ จํานวนหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงมีจํานวนทังสิ
้ ้น 566,764,945 หุ้น
การประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมจํานวน 147 ราย และมีห้ นุ รวมกันจํานวน 414,627,746 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
73.15 ของหุ้นที่จําหน่ายทั ้งหมดของบริ ษัทครบเป็ นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 78 ราย
รวม 10,961,357 หุ้น และรับมอบฉันทะจํานวน 69 ราย รวม 403,666,389 หุ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
ระหว่างการประชุม จึงทําให้ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
วาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด
เลขานุการได้ ชี ้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี ้
 บริ ษัทได้ จด
ั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ สําหรับการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
จะแบ่งเป็ นวาระต่างๆ ซึง่ ได้ พิมพ์รายละเอียดไว้ ในบัตรและได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
 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 เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ ผลการลงมติที่ประชุมเป็ นไป
ด้ วยความโปร่งใส โดย นายวีระพล สําโรง ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม ได้ เสนอตัวเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
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กรรมการบริ ษัทจํานวน 9 ท่าน ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกันคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทั ้งหมด 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
7. นายเจน วองอิสริ ยะกุล
กรรมการอิสระ
8. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการอิสระ
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
กรรมการอิสระ
เลขานุการได้ แจ้ งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ตลอดจนฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และ ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
นอกจากนี ้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และ นายชยุต โชติวริ ิ ยะกุล ที่
ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัทสํานักกฏหมายเวลล์-เวอร์ ส จํากัด ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วยเช่นกัน
นายสนัน่ เอกแสงกุล เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันพุธที่ 11
เมษายน 2561 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามผลการลงมติดงั นี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
392,344,050
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
392,344,050
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เห็นชอบ
392,344,050
ไม่เห็นชอบ
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรั บรองรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
ข้ อมูลรายงานประจําปี 2561 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อมมอบหมายให้ คณ
ุ เพชรรัตน์
เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สรุ ปผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมทราบ
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คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2561 โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทยังคงมีจํานวนบริ ษัทและสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมเช่นเดียวกับในปี ก่อนหน้ า ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยจํานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริษัท อีซนึ่ อุไรเพ้ นท์
จํากัด (เวียดนาม) บริ ษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซนึ่ ฟาร์ อีส จํากัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจํานวน
2 บริษัท ได้ แก่ บริ ษัท ออริ จิน อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการ
ลงทุนในบริ ษัทอื่นอีกจํานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และ บริ ษัท ออลเอส โฮลดิ ้ง จํากัด
ในปี 2561 บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตสีกลุม่ ยานยนต์จํานวน 3,060 ตัน ลดลงจากปี 2560 จํานวน 558 ตัน หรื อลดลงคิด
เป็ นร้ อยละ 15 และมีปริ มาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์จํานวน 1,592 ตัน ใกล้ เคียงกับปี 2560 ซึง่ มีปริ มาณผลิต
จํานวน 1,590 ตัน
บริ ษัทมีรายได้ รวม 531 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 24 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 4 และมีกําไรสุทธิ
จํานวน 59 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 28 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 32
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมด้ วยการนําหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้แนวคิดดังกล่าวสามารถช่วย
ลดค่าใช้ จา่ ยด้ านการผลิตได้ อกี ด้ วย
ั ฑ์และหมึกพิมพ์
สําหรับในปี 2562 บริ ษัทมีแผนงานที่จะผลิตสินค้ าใหม่นําเสนอลูกค้ าทั ้งในผลิตภัณฑ์สีเคลือบบรรจุภณ
โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้ แก่ การเพิ่มสายการผลิตของลูกค้ า การมีต้นทุนการนําเข้ าวัตถุดิบที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ ้น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มมีการขยายตัวซึง่ ส่งผลให้ มีจํานวนลูกค้ าในประเทศเพิ่มขึ ้น และ การที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน
งบประมาณด้ านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
แม้ บริ ษัทจะยังไม่ได้ ประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจ
ด้ วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเสมอมา ดังจะเห็นได้ จากการที่บริ ษัทได้ รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในปี 2559 จากสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ และในปี 2560 บริษัทได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จรรยาบรรณดีเด่น
หอการค้ าไทย (ไทยเท่ทําดี วิถียงั่ ยืน) ซึง่ เป็ นโครงการประกาศเกียรติคณ
ุ องค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประกอบการค้ าด้ วยหลัก
บรรษัทภิบาลโดยเฉพาะเรื่ องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สจุ ริต
รวมถึงการได้ รับมอบเข็มจรรยาบรรณเด่นหอการค้ าไทย
ประจําปี 2561 ซึง่ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทยดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี โดยมีความเชื่อมัน่ ว่าการมีจรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีหลักปฎิบตั ิกบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมจะ
สามารถเป็ นเกราะคุ้มครองธุรกิจให้ ก้าวหน้ าและเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
คุณมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทลดลงในช่วงที่ผา่ นมา
คณะกรรมการว่าจะมีแนวทางแก้ ไขอย่างไร

จึงต้ องการขอความเห็นจาก

ประธาน ชี ้แจงว่าในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมยังคงอยูใ่ นช่วงชะลอตัว บริ ษัทได้ ประเมินสถานการณ์ว่าจะพยายาม
ประคองธุรกิจให้ อยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากสีกลุม่ ยานยนต์ซงึ่ ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทและดําเนินงานด้ านการตลาดโดยคูค่ ้ า
้ บคืนมา โดยในช่วง 6
ของบริ ษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปบ้ างในช่วงปี ที่ผ่านมา ขณะนี ้คงอยู่ระหว่างการนําส่วนแบ่งนันกลั
เดือนแรกของปี 2562 บริ ษัทอาจมีผลการดําเนินงานที่ตํ่ากว่าประมาณการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ พยายามค้ นหาโอกาสการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ บริ ษัทมีความมัน่ คงยิ่งขึ ้น จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านอดทนรออีกระยะหนึง่ ซึง่ เชื่อว่าใน
ปี ถัดไปผลการดําเนินงานของบริ ษัทจะมีทิศทางที่ดีขึ ้น
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คุณนิรันด์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ กรรมการอธิบายถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ระบุวา่ มีผลขาดทุนตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 11
ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีการลงทุนจัดตั ้งบริษัทย่อยทั ้งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสี
กลุม่ ยานยนต์เป็ นหลัก โดยบริ ษัททั ้ง 2 แห่งนี ้มีความร่วมมือกับคูค่ ้ ากลุม่ เดียวกันเพื่อดําเนินงานด้ านการตลาด ปั จจุบนั บริ ษัทใน
ประเทศเวียดนาม (บริษัท อีซนึ่ อุไร เพ้ นท์) สามารถดําเนินงานและมีความก้ าวหน้ าเป็ นระยะ แต่บริ ษัทในประเทศอินโดนีเซีย
(บริ ษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด) ยังคงมีผลการดําเนินงานขาดทุนจึงส่งผลให้ ผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทลดลง ซึง่ ใน
การนี ้บริ ษัทจําเป็ นต้ องบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี 2561 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

414,413,218
414,413,218
414,413,218
-

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 2561
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2561 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2561 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อมมอบหมายให้ คณ
ุ สนิท เอก
แสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ในฐานะผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงินชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
คุณสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2561 บริ ษัทมียอดขายและบริ การลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ซึง่ ส่วน
ใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้ คา่ บริการรับจ้ างผลิตสีกลุม่ ยานยนต์ ในขณะที่ปริ มาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย อัตรากําไรสุทธิคดิ เป็ นร้ อยละ 10.6 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าซึง่ มีอตั รากําไรสุทธิคิดเป็ นร้ อยละ 14.4 เป็ นผลจากรายได้ รวม
ลดลงและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนลดลง ส่งผลให้ กําไรสุทธิสว่ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ลดลงจาก 87 ล้ านบาทเป็ น 59 ล้ านบาทใน
ปี 2560 และ 2561 ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 1,389 ล้ านบาทลดลงจากปี 2560 จํานวน 41 ล้ านบาท ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงจากค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ถาวร การลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และจากผลการดําเนินงาน
ขาดทุนของกลุม่ APCON ในส่วนของหนี ้สินรวมลดลงจาก 201 ล้ านบาท เป็ น 167 ล้ านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว
ให้ แก่สถาบันการเงิน
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สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ลดลงเล็กน้ อยจาก 1,199 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 1,193 ล้ านบาทในปี 2561 จาก
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ และ การขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจาก
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เนื่องจากกําไรสุทธิที่ลดลงส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากร้ อยละ 8.1 เป็ นร้ อยละ 5.7 อัตราผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 7.9 เป็ น ร้ อยละ 5.0 และ กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานลดลงจาก 0.18 บาทต่อหุ้น เป็ น 0. 11 บาทต่อหุ้น
คุณนิรันด์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่ารายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้ าลดลงในงบกระแสเงินสดเกิดขึ ้นจากอะไร และ
มูลค่าสินค้ าคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินเป็ นมูลค่าที่มีความเหมาะสมแล้ วใช่หรื อไม่
คุณชยุต เสรี รักษ์ (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี) ชี ้แจงว่ารายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้ าลดลงเป็ นนโยบายของบริษัทที่มีการตั ้งค่าเผื่อ
การขาดทุนสําหรับสินค้ าบางประเภทที่มีความเคลื่อนไหวช้ า เช่น สินค้ าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเกินระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะตังค่
้ า
ั ้ านวน แต่หากสินค้ านั ้นมีความเคลื่อนไหวก็จะลบรายการนั ้นออกจากงบการเงิน สําหรับสินค้ าคงเหลือในปี
เผื่อการขาดทุนไว้ ทงจํ
2561 มีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2560 ประมาณ 5 ล้ านบาทนัน้ ประกอบด้ วยวัตถุดิบและสินค้ าระหว่างทางซึง่ หมายถึงสินค้ าที่
้ ้ในภาพรวมถือว่ามูลค่าสินค้ าคงเหลือมีความ
บริ ษัทต้ องสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเป็ นการล่วงหน้ าและคงอยูร่ ะหว่างการขนส่ง ทังนี
เหมาะสมแล้ ว (ข้ อมูลรายงานประจําปี หน้ า 148)
มติท่ ปี ระชุม
การลงมติ ดังนี ้

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามผล

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

414,517,378
414,517,378
414,517,378
-

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 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิ ารจ่ ายปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จนกว่าบริ ษัทจะมีทนุ สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
และมีกําไรสุทธิเฉพาะกิจการจํานวน
ทะเบียน
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท
63,136,030.91 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ จดั สรรกําไรสุทธิจํานวน 3,156,801.55 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธินี ้
เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
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พร้ อมกันนี ้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ
0.07 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท รวมเงินปั นผลที่จา่ ยทั ้งสิ ้น 39,673,546.15 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.15 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว โดยกําหนดให้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และมีกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
การจ่ายปั นผลครัง้ นี ้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ซึง่ กําหนดให้ จ่ายปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผลสําหรับ
มติท่ ปี ระชุม
ผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

414,517,378
414,517,378
414,517,378
-

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 2562
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามที่ดํารงตําแหน่ง
นานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อ
้
่พ้นจากตําแหน่งให้
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ แต่งตังกรรมการที
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
2. นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
กรรมการ
กรรมการอิสระ
3. ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
พร้ อมกันนี ้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2.5
ล้ านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ทังนี
้ ้เพื่อให้ การพิจารณาวาระนี ้มีความโปร่งใสและสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานจึงได้ ขอให้
กรรมการตามรายชื่อข้ างต้ นทัง้ 3 ท่าน รออยู่บริเวณด้ านหน้ าห้ องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี ้จะแล้ วเสร็ จ และขอให้
กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

AGM 2562 หน้ า 6/14

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อข้ างต้ น กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี ้

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายสนิท เอกแสงกุล
414,517,378
เสียง
411,690,570
เสียง
เสียง
2,826,808
411,690,570
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.32
คิดเป็ นร้ อยละ
0.68
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวสิรินนั ท์
414,517,378
413,733,042
784,336
413,733,042
-

เอกแสงกุล
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.81
0.19
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

ศ.ดร. ธราพงษ์
414,517,378
414,517,378
414,517,378
-

วิทิตศานต์
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

และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

414,523,785
401,975,512
12,548,273
401,975,512
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 96.97
คิดเป็ นร้ อยละ
3.03
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจําปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี ้

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์
นายพจน์ อัศวสันติชยั
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4517
4752
4891
6699
8658

หรื อ
หรื อ
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
อื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่แทน และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 880,000 บาท พร้ อมมอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้บริษัทได้ ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ ว
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ตามที่ประธาน
มติท่ ปี ระชุม
เสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

414,523,785
414,523,785
414,523,785
-

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 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อบังคับของบริษัท และ
ดวงตราของบริษัท
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ าร
เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท และ ดวงตราบริ ษัท นัน้ เนื่องจากปั จจุบนั
บริ ษัทมีทิศทางการดําเนินงานไปในธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น การลงทุนในบริ ษัทก่อสร้ างโรงไฟฟ้า หรื อ การลงทุนในบริษัท
ให้ บริ การขนส่งสาธารณะ เป็ นต้ น ซึง่ จะไม่จํากัดเฉพาะธุรกิจสีอตุ สาหกรรม ดังนันชื
้ ่อบริ ษัท “อีซนึ่ เพ้ นท์” จึงอาจไม่สอดคล้ องกับ
การดําเนินธุรกิจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และธุรกิจอื่นที่จะดําเนินต่อไปในอนาคต
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เนื่องจากบริ ษัทได้ รับแจ้ งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับชื่อใหม่ที่บริ ษัทมีความประสงค์ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความใกล้ เคียงกับชื่อของนิติบคุ คลอื่น
จึงทําให้ บริ ษัทยังไม่สามารถเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ าร
เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทและดวงตราบริ ษัทตามความเห็นของคณะกรรมการที่มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระประชุมจากเดิม เป็ นการพิจารณา
อนุมตั ิเฉพาะการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทั ้งนี ้บริ ษัท
ได้ รายงานให้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ รั บทราบ พร้ อมกับแจ้ ง ผู้ถื อหุ้นและนักลงทุน ผ่านระบบเผยแพร่ ข่า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 7
เดิม :
พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัท
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้ อบังคับของบริ ษัท และ ดวงตราบริ ษัท
ใหม่ :
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิและข้ อบังคับของบริษัท
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวาระการประชุมตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

414,523,786
414,523,786
414,523,786
-

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

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการในที่ประชุมชี ้แจงการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ มี
รายละเอียด ดังนี ้
7.1 หนังสือบริ คณห์สนธิ
แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จํานวน 1 ข้ อ
“(ข้ อ 45) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต (Internet) การประกอบการค้ า
บนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั ้งในและ
ต่างประเทศ”
7.2 ข้ อบังคับของบริ ษัท
1) แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 27 และ ข้ อ 28 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 36 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
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โดยมีรายละเอียดของข้ อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อ
ข้ อบังคับปั จจุบนั
ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขใหม่
27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจัดส่งหนังสือ กรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ ง เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ ง
การนั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และกํ า หนดวัน นั ด การนั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และกํ า หนดวั น นั ด
ประชุมเร็ วกว่านันก็
้ ได้
ประชุมเร็วกว่านั ้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั ้งแต่สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้
มี ก ารเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านัน้

ในการจัดส่งหนัง สื อนัด ประชุมคณะกรรมการ
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 บริ ษั ท อาจจั ด ส่ ง หนัง สื อ นั ด
ประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน
ก็ ไ ด้ ในการนี ผ้ ้ ู มี ห น้ าที่ จั ด การประชุ ม ต้ อง
จัด เก็ บ สํ า เนาหนัง สื อ นัด ประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ไว้ เ ป็ นหลัก ฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้
มี การเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านั ้น
28. ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ต้ อ ง ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํ า นวนกรรมการทั ง้ หมดจึ ง จะครบเป็ นองค์ จํ า นวนกรรมการทั ง้ หมดจึ ง จะครบเป็ นองค์
ประชุม
ประชุม
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม
หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร อง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่ง

ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อยู่ใ นที่ ป ระชุม
หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร อง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่ง
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มาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง ขึ น้ เป็ น มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธาน
ประธานในที่ประชุม
ในที่ประชุม
ใ นก า ร ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร แ ต่ ล ะค รั ้ง
ประธานในที่ประชุมจะกําหนดให้ กรรมการของ
บริ ษัทเข้ าร่วมประชุมและดําเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย
ที่กรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุม ต้ อ งอยู่ใ นที่ ป ระชุม แห่ง เดี ย วกัน และ
กรรมการทัง้ หมดที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ต้ อ งอยู่ ใ น
ประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม
ต้ องมีกระบวนการรั กษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้ านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทั ้ง
เสียงและภาพแล้ วแต่กรณีของกรรมการทุกราย
ในที่ ป ระชุ ม ตลอดระยะเวลาที่ มี ก ารประชุ ม
และมี ร ะบบควบคุ ม การประชุ ม เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึง่ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารและเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ น ถือว่าเป็ นการเข้ า
ร่ ว มประชุม อัน สามารถนับ เป็ นองค์ ป ระชุม ได้
และถื อ ว่ า การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่า วมี ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ การ
ประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายและ
ข้ อบังคับฉบับนี ้
36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายใน
สี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริ ษัท

ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายใน
สี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริ ษัท
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การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น ๆ ให้ เรี ยกว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น ๆ ให้ เรี ยกว่ า
“ประชุมวิสามัญ”
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อจํ านวนผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํ า นวนหุ้น ที่ จํ า หน่ า ยได้ ทัง้ หมดเข้ า ชื่ อ กัน ทํ า
หนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอ
นันจะต้
้ องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้
ชัด เจน คณะกรรมการต้ องจัด ประชุม ภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทั ้งหมด จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือร้ อง
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถื อ
หุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน
การที่ ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ให้ คณะกรรมการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ จัดให้ มีก ารประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั ง้ หลายซึ่ ง เข้ าชื่ อ กั น หรื อผู้ ถื อ หุ้ นคนอื่ น ๆ
รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่ น นี ใ้ ห้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ ง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัด
ให้ มี ก ารประชุม และอํ านวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการ
เรี ย กประชุม เพราะผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสี่ ค รั ง้ ใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 38 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่
บริ ษัท
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทตามที่ประธานเสนอข้ างต้ น
ทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

414,627,521
414,627,521
414,627,521
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระประชุมตามลําดับเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินธุรกิจต่อไป

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
ประธานขอให้ ที่ประชุมเสนอแนะข้ อคิดเห็นหรื อ

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการที่บริ ษัทมีทิศทางการลงทุนที่หลากหลายนัน้ บริ ษัทมีเป้าหมายขยายธุรกิจ
ไปในด้ านใด และธุรกิจสีอยูใ่ นจุดที่อมิ่ ตัวแล้ วใช่หรื อไม่ พร้ อมกับขอบคุณคณะผู้บริ หารสําหรับความพยายามค้ นหาธุรกิจใหม่ๆ
ประธาน แจ้ งว่าปั จจุบนั บริ ษัทมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจก่อสร้ างโรงไฟฟ้า (บริษัท แอดว้ านซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่
จํากัด) และบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจบริการรถขนส่งสาธารณะ (บริษัท ออลเอส โฮลดิ ้ง จํากัด) ซึง่ บริษัทก็จะพยายามให้ ธรุ กิจต่างๆ เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ กัน เช่น การผลักดันให้ ใช้ สีของบริ ษัทในการผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์สาธารณะ เป็ นต้ น และก็จะร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาธุรกิจที่น่าสนใจ
สําหรับธุรกิจสีรถจักรยานยนต์นนั ้ บริ ษัทถือเป็ นผู้เล่นสําคัญรายหนึง่ ในตลาดภายในประเทศ โดยปั จจุบนั ได้ ขยายการ
ลงทุนไปยังตลาดเวียดนามและอินโดนีเซียซึง่ เป็ นแหล่งผลิตรถจักรยานยนต์อนั ดับต้ นของภูมิภาคอาเซียนแล้ ว ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทได้ ขยายฐานลูกค้ ากลุม่ สีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์ในภูมิภาคอาเซียนด้ วยเช่นกัน ซึง่ อัตราการเติบโตของธุรกิจเหล่านี ้อาจไม่ใช่การ
เติบโตแบบก้ าวกระโดด บริ ษัทจึงพยายามค้ นหาธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะสามารถส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ แข่งแกร่งขึ ้น
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจนํ ้าดื่ม บริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (BBW) มีผลการดําเนินงานเป็ นอย่างไร และบริ ษัท
ได้ มีการจัดส่งสินค้ าไปจําหน่ายในประเทศกลุม่ ยุโรปหรื อไม่
ประธาน บริ ษัทจัดตั ้ง BBW ขึ ้นเป็ นบริ ษัทย่อยและได้ จําหน่ายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหลักกลุม่ ใหม่ ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้น BBW อยู่ใน
สัดส่วนร้ อยละ 5 เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลักได้ ขอให้ บริ ษัทมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการธุรกิจให้ เช่าและบริ การเครื่ องกรองนํ ้าดื่มซึง่
เป็ นธุรกิจเริ่ มต้ นของ BBW ทังนี
้ ้บริ ษัทสามารถจําหน่ายหุ้นส่วนนี ้ได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริ ษัทไม่มีการส่งสินค้ าไปจําหน่ายในประเทศกลุม่ ยุโรป แต่บริ ษัทอยูใ่ นฐานะผู้ผลิตสี
เคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์ซงึ่ ใช้ ในการผลิตกระป๋ องสําหรับบรรจุอาหารและถูกนําส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศรวมถึงกลุม่ ยุโรปด้ วย
้ นค้ าของบริษัทจําเป็ นต้ องผ่าน
ทั ้งนี ้ต้ องยอมรับว่ากลุม่ ยุโรปมีระเบียบที่เข้ มงวดโดยเฉพาะเรื่ องการปนเปื อ้ นในสารอาหาร ดังนันสิ
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การทดสอบจนได้ รับความมัน่ ใจว่าจะไม่มีการปนเปื อ้ นในสารอาหารอย่างเด็ดขาด
เป็ นตัวแทนจําหน่ายในอาเซียนและไม่มีการส่งไปจําหน่ายในกลุม่ ยุโรปเช่นกัน

สําหรับสินค้ ากลุม่ หมึกพิมพ์บริ ษัทได้ รับสิทธิ

คุณชยพล ประเสิรฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงผู้ผลิตหลักในกลุม่ สีพน่ ยานยนต์มีการแบ่งแยกระหว่างสีรถยนต์กบั จักรยานยนต์
หรื อไม่ และหมึกพิมพ์ที่บริ ษัทจําหน่ายนันมี
้ สว่ นแบ่งการตลาดอย่างไร
ประธาน ผู้ผลิตสีพน่ ยานยนต์หลักที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับโลกมีจํานวน 4 – 5 บริ ษัท ได้ แก่ Akzo Nobel (เนเธอร์ แลนด์),
PPG (สหรัฐอเมริ กา), Nippon Paint, Kansai Paint (ญี่ปน)
ุ่ และ BASF (เยอรมันนี) ซึง่ จะผลิตทังสี
้ พน่ รถยนต์และจักรยานยนต์
ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสีพน่ รถจักรยานยนต์ภายใต้ ตราสินค้ า BASF และแม้ วงการยานยนต์ในปั จจุบนั จะให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรื อการพัฒนาชิ ้นส่วนตัวถังที่ผลิตจากวัสดุอื่นทดแทนตัวถังโลหะก็ตาม สีพน่ ยานยนต์ก็จะยังคงมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการผลิตยานยนต์เช่นเดิม
ั ฑ์
คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) หมึกพิมพ์ของบริ ษัทเป็ นหมึกพิมพ์งานโลหะที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการบรรจุภณ
ปั จจุบนั ใช้ พิมพ์งานฝาจีบไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของตลาดรวมและใช้ พิมพ์บนกระป๋ องเครื่ องดื่ม เช่น นํ ้าอัดลม และแอลกอฮอล์
เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามแม้ จะเป็ นหมึกพิมพ์ที่มี Know how ที่แข็งแกร่ ง เมื่อนํามาผลิตในประเทศไทยก็ต้องมีการปรับแต่งให้ มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและลักษณะการใช้ งาน ซึง่ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทังในคุ
้ ณภาพสินค้ าและการ
ั ฑ์
บริ การเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทเป็ นผู้สง่ มอบหมึกพิมพ์และให้ คําแนะนําเทคนิคการใช้ งานซึง่ ลูกค้ าจะเป็ นผู้พิมพ์ลงบนบรรจุภณ
เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรื อประเด็นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม ทังนี
้ ้ในช่วงเริ่ มต้ นการประชุมมีผ้ ู
ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมจํานวน 115 ราย และมีห้ นุ รวมจํานวน 279,919,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.38 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมด แบ่งออกเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 72 ราย จํานวน 8,518,000 หุ้น และรับมอบฉันทะจํานวน 43 ราย
จํานวน 271,401,100 หุ้น และมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นระหว่างการประชุม จึงทําให้ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุม
มีความแตกต่างกัน
ปิ ดประชุม

เวลา 11.35น.

(นายสนัน่ เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม
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