
 AGM 2561 หน้า 1/12 
 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 
วันพธุที่ 11 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทพิย์  โรงแรงเจ้าพระยาปาร์ค 
............................................................................................... 

 
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 ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 61 ราย รวมจํานวน 36,120,981 หุ้น และรับมอบฉนัทะ
จํานวน 106 ราย รวมจํานวน 358,839,207 หุ้น  ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมจํานวน 167 ราย  และมีหุ้นรวมจํานวน 
394,960,188 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 69.70 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ  ทัง้นีเ้น่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชมุมีความแตกตา่งกนั 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการจดั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 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 

 เพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุร่วมเป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนแต่
ละวาระซึง่ปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยาน  เลขานกุารจงึเชิญผู้แทนจากบริษัทสอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้
ตรวจสอบการนบัคะแนน 
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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 

เลขานกุารได้แจ้งท่ีประชมุวา่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  และ คณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการ
ผู้จดัการ  ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 

นอกจากนีน้างสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั  และ นายชยตุ  โชติวิริยะกลุ  ท่ี
ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสํานกักฏหมายเวลล์-เวอร์ส จํากดั ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วยเชน่กนั 
 

นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 28 
เมษายน 2560  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ตามผลการลงมติดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,383,852 เสยีง   
ออกเสียง 394,383,852 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 394,383,852 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจาํปีของ
คณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
ข้อมลูรายงานประจําปี 2560 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุเพชรรัตน์  
เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 
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คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2560 โครงสร้างกลุม่บริษัทยงัคงมีจํานวนบริษัทและสดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเชน่เดียวกนักบัในปี 2559  ประกอบด้วยบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซึน่ อไุรเพ้นท์ 
จํากดั (ประเทศเวียดนาม)  บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั (ประเทศอินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั (ประเทศมาเลเซีย)  
และบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั และ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 

ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณการผลติสีกลุม่ยานยนต์จํานวน 3,618 ตนัเพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 420 ตนัหรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 13 และมีปริมาณการผลติสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพมิพ์จํานวน 1,590 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 112 ตนั 
หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 8   

บริษัทมีรายได้รวม 555 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2559 จํานวน 35 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 6.7  และมีกําไรสทุธิ
จํานวน 87 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 จํานวน 2 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.2 

ในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติโดยรวมด้วยการนําหลกั ECRS มาประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลิต
เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วยิ่งขึน้  นอกจากนีแ้นวคิดดงักลา่วสามารถชว่ย
ลดคา่ใช้จา่ยด้านการผลิตได้อกีด้วย  สง่ผลให้บริษัทได้รับรางวลั Green Productivity for Sustainability Thai Industry จาก
กระทรวงอตุสาหกรรม 
 แม้บริษัทจะยงัไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่วา่บริษัทได้ดําเนินธรุกิจ
ด้วยความโปร่งใสปราศจากการทจุริตเสมอมา  ดงัจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทได้รับรางวลัองค์กรโปร่งใสในปี 2559 จากสํานกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเด่น
หอการค้าไทย ประจําปี 2560 (ไทยเททํ่าดี วิถียัง่ยืน) ซึง่เป็นโครงการประกาศเกียรติคณุองค์กรท่ีมีจรรยาบรรณดีเด่น ประกอบการ
ค้าด้วยหลกับรรษัทภิบาลโดยเฉพาะเร่ืองความโปร่งใสและความซื่อสตัย์สจุริต ซึง่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดําเนินงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองมากวา่ 15 ปี  โดยมีความเช่ือมัน่วา่การมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประกอบธรุกิจ  มีหลกัปฎิบตักิบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเป็นธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมจะสามารถเป็นเกราะคุ้มครองธรุกิจให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยัง่ยืน 
 บริษัทได้สนบัสนนุให้พนกังานใช้เวลาหลงัจากเสร็จสิน้การปฏิบตัิหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์ด้วยการจดัให้มีแปลงเกษตร
สําหรับการเพาะปลกูพืชและสามารถแจกจา่ยผลผลติให้แก่พนกังานสําหรับการบริโภค  รวมถงึจดัให้มีสวนสขุภาพและห้องออก
กําลงักายเพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดีอีกด้วย 

แม้ภาคการบริโภคและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศจะชะลอตวัลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟืน้ตวัอยา่งช้า  
แตย่งัคงมีปัจจยัสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทในปี 2561 ได้แก่ การมีต้นทนุการนําเข้าวตัถดุิบท่ีลดลงจากค่าเงินบาทท่ีแข็งขึน้  
อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการขยายตวัซึง่สง่ผลให้มีจํานวนลกูค้าในประเทศเพ่ิมขึน้ และ การท่ีภาครัฐให้การสนบัสนนุ
งบประมาณด้านการผลติในภาคอตุสาหกรรมท่ีเพิ่มขึน้ เป็นต้น 
 

นายอน ุวอ่งสารกิจ  (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่ตนเองเข้ามาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้แรก  มีความเห็นวา่งบการเงินในปีท่ีผา่นมายงัคง
ทรงตวั  ในขณะท่ีมีจํานวนหุ้นเพิ่มมากขึน้แต่ผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้นยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ต่ํา  จงึขอสอบถามวา่บริษัทจะสามารถ
สร้างรายได้ทนักบัทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้หรือไม่  รวมการลงทนุต่างๆ ในช่วงท่ีผา่นมา ได้แก่ การลงทนุในตา่งประเทศและการ
ลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจพลงังานซึง่มีขา่ววา่รัฐบาลประกาศยกเลกิการซือ้พลงังานจากภาคเอกชน  และการลงทนุใน
บริษัทบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ มีผลการดําเนินงานอยา่งไร 
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ประธาน  กลา่ววา่ในปี 2560 ท่ีผ่านมา  บริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนามมีผลการดําเนินงานท่ีเตบิโตขึน้คดิเป็นร้อยละ 20  ซึง่ในปี 
2561 นีค้าดวา่จะสามารถเติบโตได้อีกประมาณร้อยละ 15  สําหรับบริษัทยอ่ยในประเทศอนิโดนีเซียยงัถือวา่อยูใ่นชว่งเร่ิมต้น  ซึง่ 
ในปีท่ีผา่นมาเพิง่ได้รับการ approve เฉดสีจากลกูค้าประมาณ 10 เฉดสี  ซึง่คาดวา่ผลการดําเนินงานจะคอ่ยๆ ดีขึน้เป็นลําดบั 

บริษัทได้มีการลงทนุไปในธรุกิจอ่ืนในช่วง 1 – 2 ปีท่ีผ่านมา ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั หรือ 
APCON ดงัท่ีทราบกนัแล้ว  เก่ียวกบักรณีท่ีมีบคุคลในรัฐบาลกลา่ววา่จะยกเลกิการซือ้พลงังานนัน้  ขณะนีย้งัไม่ใชก่ารประกาศ
จากรัฐบาลอย่างชดัเจนจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นอยา่ได้ตื่นตระหนก  ปัจจบุนั APCON นอกเหนือจากดําเนินธรุกิจรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า
แล้ว  คงมีโรงผลติไฟฟ้าเป็นของตนเองจํานวน 1 แหง่ ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้กบั APCON อย่างตอ่เน่ือง  และมีแนวโน้มท่ีผล
การดําเนินงานในปีนีจ้ะดีขึน้ซึง่อาจนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอนาคต 

สําหรับบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั หรือ BBW ปัจจบุนัให้บริการนํา้ประปาในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัก็สามารถ
เพิ่มการให้บริการจากเดือนละ 40,000 ลกูบาศก์เมตรเป็น 1 แสนลกูบาศก์เมตร ซึง่จะชว่ยให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ได้ในปีนี ้ 
ทัง้นีก้ารลงทนุในธรุกิจต่างๆ บริษัทได้พิจารณาแล้วอยา่งรอบคอบจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นให้เวลาอีกระยะหนึง่ 
 
นายอน ุ วอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศให้ธรุกิจเชา่ซือ้รถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ใช้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงตอ่ปี (ลดต้นลดดอก) จะมีผลกระทบกบัธรุกิจของบริษัทหรือไม ่
 
ประธาน  การตดัสินใจซือ้รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์โดยทัว่ไปแล้วจะขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจเป็นสําคญั  หากเศรษฐกิจไม่ดี
ผู้บริโภคสว่นใหญ่จะเลือกซือ้รถจกัรยานยนต์เพ่ือการใช้งานแทนรถยนต์  และในทางกลบัหากเศรษฐกิจดีผู้บริโภคก็จะเลือกซือ้
รถยนต์เพิ่มขึน้  ซึง่บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 อยู่นัน้ก็เป็นผู้ผลติสีสําหรับภายในรถยนต์  อยา่งไรก็ตามประกาศดงักลา่ว 
จะเอือ้ให้ผู้บริโภคสามารถซือ้รถงา่ยหรือยากขึน้จงึไม่มีผลกระทบกบับริษัทแตอ่ย่างใด  
 
นายวิศิษฐ์  พนัธ์พยคัฆ์ (ผู้ ถือหุ้น) ขอให้ประธานให้รายละเอียดเก่ียวกบั APCON เพิ่มเตมิ  เน่ืองจากมีความเห็นวา่ธรุกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัพลงังานไฟฟ้ามีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุจํานวนมากและบริษัทจะมีเงินทนุเพียงพอหรือไม ่
 
ประธาน  APCON ดําเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างและบริหารจดัการโรงไฟฟ้า  โดยในปีนีมี้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 3 แหง่ 
ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิจากขยะ (RDF) และเป็นโครงการท่ีชะลอมาจากปีก่อนหน้านี ้ สําหรับเร่ืองเงินทนุนัน้ APCON จะ
มีรายได้จากคา่จ้างตามงวดงานก่อสร้างซึง่เพียงพอกบัการดําเนินงานอยู่แล้วและยงัไมมี่แผนเพิ่มทนุแตอ่ยา่งใด 
 
คณุชยพล  ประเสริฐกมลชยั  (ผู้ ถือหุ้น) การท่ีบริษัทสนบัสนนุให้จดัทําแปลงเกษตรนัน้เป็นเร่ืองท่ีดี  แต่มีความเห็นวา่อาจทําให้
พนกังานซึง่มีภาระท่ีต้องรับผิดชอบมากมายทัง้หน้าท่ีในเวลางานและเร่ืองสว่นตวัจงึอาจยงัไม่เกิดประโยชน์สงูสดุ  ดงันัน้หาก
บริษัทพิจารณามอบสวสัดกิารให้แก่พนกังานเพ่ือช่วยให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้จะเป็นประโยชน์มากกวา่  พร้อมกบัขอให้ประธานคมุ
เนือ้หาการประชมุให้อยู่ในวาระด้วย 
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คณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  บริษัทจดัให้มีสวสัดกิารแก่พนกังานท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว  โดยมีการสนบัสนนุทัง้
คา่อาหาร  คา่เดินทาง  ท่ีพกั  เบีย้ประกนัชีวิต  ประกนัสขุภาพ ซึง่เกินกวา่ท่ีกฎหมายกําหนด  สําหรับกิจกรรมแปลงเกษตรนัน้เป็น
ภาคสมคัรใจของพนกังานจงึเห็นวา่ไม่กระทบกบัภาระดงักลา่ว 
 
นายอน ุ วอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) หากรัฐบาลประกาศสนบัสนนุภาคการสง่ออกของประเทศ  จะสง่ผลกระทบการสง่ออกของบริษัท
หรือไม่  เน่ืองจากบริษัทมีฐานการผลติในตา่งประเทศ   
 
ประธาน ปัจจบุนับริษัทมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย  และการสง่ออกสนิค้านัน้เป็นการดําเนินงานของลกูค้า
ซึง่บริษัทไม่มีฐานะเป็นผู้สง่ออกโดยตรงแต่อาจถือเป็นการสง่ออกทางอ้อมมากกวา่ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุติัการเผยแพร่รายงานประจําปี 2560 ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,885,648 เสยีง   
ออกเสียง 394,885,648 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 394,885,648 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2560 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2560 และได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อมมอบหมายให้คณุสนิท  เอก
แสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ในฐานะผู้บริหารสงูสดุด้านการเงินชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
คณุสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ในปี 2560 บริษัทมียอดขายและบริการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของ
ปริมาณการขายหมกึพมิพ์และบรรจภุณัฑ์ตามการขยายตวัของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  ประกอบกบัปริมาณคําสัง่ผลิตสีกลุม่ยาน
ยนต์เพิม่สงูขึน้  อตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 14.4 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึง่มีอตัรากําไรสทุธิคดิเป็นร้อยละ 15.8  สง่ผลให้กําไร
สทุธิสว่นผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 89 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 87 ล้านบาทในปี 2560 ซึง่เป็นผลจาท่ีสทิธิทางภาษีในประเทศ
เวียดนามได้สิน้สดุลงทําให้บริษัทมีภาระภาษีเพิม่ขึน้  รวมถงึการขาดทนุในอตัราแลกเปลี่ยนซึง่ยงัไม่เกิดขึน้จริงกบัคา่ใช้จ่ายด้าน
บคุลากรท่ีเพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,430 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2559 จํานวน 123 ล้านบาท ซึง่
โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (APCON และ BBW) และการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (ห้องชดุ
สํานกังาน)  สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จาก 1,015 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,199 ล้านบาทในปี 2560 จากการ
แปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั EASON-W2 
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อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 10.6 เป็น ร้อยละ 7.9 จากการเพิ่มทนุซึง่ทําให้มีจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้  และมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุลดลงจาก 0.25 เทา่ เป็น 0.17 เทา่ จากการท่ีบริษัทได้ชําระคืนหนีส้นิบางสว่นและจากการท่ีบริษัทมีจํานวน
หุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ 
 
คณุอน ุวอ่งสารกิจ  (ผู้ ถือหุ้น) บริษัทมีการใช้เงินลงทนุชัว่คราวจํานวน 60 ล้านบาทไปในกิจกรรมใด  เงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีใช้ไป
นัน้คือบริษัทใด  บริษัทได้มีการซือ้อสงัหาริมทรัพย์อะไรและคา่เสื่อมในทรัพย์สนิหมดแล้วหรือไม่  และเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 50 
ล้านบาทนัน้บริษัทได้ใช้ไปในกิจกรรมใด 
 
คณุสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ) บริษัทใช้เงินลงทนุชัว่คราวในการซือ้กองทนุบวัหลวงธนทวี  และมีการใช้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย
ในประเทศอนิโดนีเซีย  สําหรับการซือ้อสงัหาริมทรัพย์นัน้  บริษัทได้ซือ้ห้องชดุสํานกังานในอาคารอโยธยาทาวเวอร์เพ่ือใช้เป็น
สํานกังานท่ีจะขยายในอนาคต  สําหรับค่าเส่ือมทรัพย์สนินัน้ได้มีการตัง้คา่เส่ือมทางบญัชีขึน้ใหม ่
 
คณุพรรณพิมล  บญุญภิญโญ (ผู้จดัการฝ่ายการเงิน) กลา่วเสริมวา่เงินเบกิเกินบญัชีจํานวน 50 ล้านบาท  เป็นเงินกู้ระยะสัน้ซึง่
บริษัทได้ใช้เป็นเงินหมนุเวียนสาํหรับการดําเนินงาน  เน่ืองจากบริษัทมียอดขายเพ่ิมขึน้จึงจําเป็นต้องมีการเพิม่สต๊อกสนิค้าและ
วตัถดุิบโดยเฉพาะสนิค้ากลุม่หมกึพมิพ์และสีเคลอืบบรรจภุณัฑ์   
 
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ขอทราบรายละเอียดของการขาดทนุในอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากมีสว่นทําให้ผลประกอบการของ
บริษัทดแูย่ลง  และมาตรฐานบญัชีท่ีมีการเปลีย่นแปลงการจดัประเภทรายการมีผลกระทบกบับริษัทหรือไม่ 
 
คณุชยตุ  เสรีรักษ์ (ผู้จดัการฝ่ายบญัชี)  บริษัทลงทนุในบริษัทย่อยในตา่งประเทศด้วยสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ  ซึง่จําเป็นต้องแปลง
กลบัเป็นสกลุเงินบาทสําหรับการจดัทํางบการเงิน  ดงันัน้การเพิ่มขึน้หรือลดลงจะขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนในชว่งนัน้  ทัง้นีก้าร
ขาดทนุในอตัราแลกเปล่ียนดงักลา่วเป็นการปรับปรุงขาดทนุทางตวัเลขในงบการเงินซึง่ยงัไม่เกิดขึน้จริง  สว่นเร่ืองมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนนัน้ยงัไม่มีผลกระทบกบับริษัทแต่อย่างใด 
 
คณุศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)  งบการเงินในรายงานประจําปีหน้า 120 ระบวุา่ค่าเช่าจํานวน 15 ล้านบาทลดลงเหลือจํานวน 
13 ล้านบาทนัน้เป็นคา่เช่าอะไร  และบริษัทมีวิธีการรับมืออยา่งไรกบัการขาดทนุจากการแปลงค่าเงินกลบัเป็นสกลุเงินบาท 
 
คณุชยตุ  เสรีรักษ์ (ผู้จดัการฝ่ายบญัชี)  คา่เชา่ท่ีลดลงนัน้เป็นสทิธิการเช่าใช้พืน้ท่ีในประเทศเวียดนาม  ปัจจบุนับริษัทใช้สทิธิการ
เชา่ไปแล้วประมาณ 10 ปีจากระยะเวลาทัง้หมด 37 ปี  โดยจะบนัทกึตดัจําหน่ายคา่เชา่โดยวิธีเส้นตรงตามอายสุิทธิการเชา่ 
 
ประธาน กล่าวเสริมวา่ประเทศเวียดนามจะใช้วิธีให้สทิธิการเช่าพืน้ท่ีและไม่มีการขายพืน้ท่ี  หากสิทธิการเช่าระยะเวลา 37 ปีสิน้สดุ
ลงบริษัทต้องตอ่สิทธิการเชา่ใหม่  สําหรับการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนนัน้เป็นเร่ืองปกติทางบญัชีของการลงทนุในต่างประเทศ 
 



 AGM 2561 หน้า 7/12 
 

คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจําปีหน้า 122  องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นมีการติดลบ
จํานวน 48 ล้าน และ 37 ล้านบาทในปี 2560 และปี 2559 ตามลําดบันัน้เกิดจากอะไร 
 
คณุธญัพร  ตัง้ธโนปจยั (ผู้สอบบญัชี)  เกิดจากการขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุในหุ้น SIRI ซึง่ยงัไม่แนน่อนเน่ืองจาก
ขึน้อยู่กบัราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ทัง้นีต้วัเลขในงบการเงินจะไม่ใชเ่งินสดและยงัไม่เกิดขึน้
จริงซึง่จําเป็นต้องบนัทกึผลตา่งระหวา่งราคาทนุกบัราคาตลาด  และเกิดจากผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินในตา่งประเทศ 
 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอเสนอแนะให้บริษัทจดัทํางบการเงินแยกเป็นกลุม่ เชน่ กลุม่สีรถจกัรยานยนต์  กลุม่หมกึ
พิมพ์และสีเคลือบบรรจภุณัฑ์ และ กลุม่เงินลงทนุ  ซึง่จะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแตล่ะกลุม่ในแต่ละปีได้
สะดวกยิ่งขึน้  และเงินปันผลรับจาก APCON จํานวน 10 ล้านบาทเป็นการรับเงินครัง้แรกใช่หรือไม่ 
 
คณุชยตุ  เสรีรักษ์ (ผู้จดัการฝ่ายบญัชี) ผลการดําเนินงานตามกลุม่กิจการสามารถดไูด้จากการจําแนกรายได้ในรายงานประจําปี
หน้า 107  สําหรับรายละเอียดเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมสามารถดไูด้จากหมายเหตขุ้อ 10 เงินลงทนุในบริษัทร่วม ในหน้า 148 
โดยรายได้เงินปันผลเป็นการรับรู้สว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัทร่วม (APCON) เป็นครัง้แรก ทัง้นีก้ารอา่นงบการเงินอาจจําเป็นต้องใช้
เวลาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจโดยตลอด 
 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจําปีหน้า 124 รายการท่ีอาจถกูจดัประเภทรายการใหม่  กําไร
(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากหลกัทรัพย์เผ่ือขายคืออะไร  และหากการแปลงคา่เงินจากงบการเงินของบริษัทยอ่ยในเวียดนามและ
อนิโดนีเซียเพ่ือจดัทํางบการเงินของบริษัททําให้เกิดผลตา่งจากการแปลงค่าเงนินัน้  เหตใุดบริษัทจงึไม่ใช้วิธีนําเงินไปพกัในประเทศ
อื่นท่ีมีคา่เงินแขง็แกร่งตามท่ีหลายบริษัทนิยมปฏิบตัิ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
 
ประธาน  เงินลงทนุหลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นการลงทนุในหุ้น SIRI พร้อมชีแ้จงวา่บริษัทยงัไม่มีเงนิสดคงเหลือในปริมาณท่ีมากจงึยงั
ไม่มีความจําเป็นต้องนําเงินไปพกัในประเทศอ่ืน 
 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น)  ตามท่ีบริษัทมีการเช่าซือ้รถยนต์  เม่ือรถยนต์หมดอายแุล้วบริษัทดําเนินการจําหนา่ยออก
อย่างไรและพนกังานมีสทิธิซือ้รถยนต์นัน้หรือไม ่
 
ประธาน  บริษัทจะจําหน่ายรถยนต์ท่ีหมดอายแุล้วให้แก่ผู้ ค้ารถยนต์ทัว่ไปในราคาตลาด  หากพนกังานประสงค์ท่ีจะซือ้รถยนต์นัน้ก็
สามารถทําได้โดยซือ้ในราคาตลาดเช่นเดียวกนั 
 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจําปีหน้า 127 การขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินทนุจํานวน 5 ล้าน
บาท  เป็นการด้อยคา่จากอะไร 
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คณุธญัพร  ตัง้ธโนปจยั (ผู้สอบบญัชี) เป็นการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทย่อย
แหง่นีย้งัคงมีผลการดําเนินงานขาดทนุ  ผู้สอบบญัชีจงึพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยคา่ดงักลา่ว 
 
คณุอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น)  บริษัทได้ประโยชน์จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัหรือไม ่  การปรับขึน้ค่าแรง
มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่เน่ืองจากบริษัทตัง้อยู่ใน จ.ชลบรีุ ซึง่อยูก่ลุม่จงัหวดัท่ีมีอตัราค่าจ้างสงู 
 
คณุธญัพร  ตัง้ธโนปจยั (ผู้สอบบญัชี)  บริษัทจะประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทกุๆ 3 ปี  หากมีปัจจยัใดท่ี
เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการทบทวนวา่มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม ่
 
ประธาน  กลา่วเสริมวา่บริษัทจา่ยค่าจ้างแก่พนกังานในอตัราท่ีสงูกวา่ประกาศเสมอมา  ดงันัน้การปรับขึน้ค่าจ้างจงึไม่สง่ผลกระทบ 
 
คณุอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น)  ขอทราบรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือในปี 2559 และปี 2560 เป็นอยา่งไรบ้าง 
 
คณุชยตุ  เสรีรักษ์ (ผู้จดัการฝ่ายบญัชี)  สนิค้าคงเหลือสว่นใหญ่เป็นวตัถดิุบสําหรับการผลติเพ่ือขายและสนิค้าสําเร็จรูป  เพ่ือ
รองรับแผนการผลติของบริษัทท่ีมีระยะเวลาลว่งหน้า 4 เดือน 
 
คณุวีณา กิจเวคิน (ผู้ ถือหุ้น) ขอทราบเหตผุลของการท่ีบริษัทเลอืกลงทนุในหุ้น SIRI 
 
ประธาน บริษัทลงทนุในหุ้น SIRI เป็นเวลาหลายปีแล้ว  โดยในเวลานัน้ SIRI เป็นบริษัทท่ีมีพืน้ฐานดีและมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทนุ  หากในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือบริษัทต้องการขายหุ้นก็จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามผล
การลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,948,188 เสยีง   
ออกเสียง 394,948,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 394,948,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิารจ่ายปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 567,084,913 บาท  และมีกําไรสทุธิเฉพาะกิจการจํานวน 
100,185,815.29 บาท  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้จดัสรรกําไรสทุธิจํานวน 5,009,290.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
นีเ้พ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

พร้อมกนันีป้ระธานเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  รวมเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ 56.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.55 ของกําไรสทุธิหลงัหกัทนุ
สํารองตามกฎหมายแล้ว  โดยกําหนดให้วนัท่ี 24 เมษายน 2561 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  และมีกําหนดจา่ยเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

การจ่ายปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  ซึง่กําหนดให้จ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 
ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว 
 
คณุอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานหรือเป็นการจ่ายจาก
กําไรสะสม  สาํหรับระเบียบการห้ามนําเงินกําไรจากบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศเพ่ือใช้ในการจา่ยเงินปันผลทําให้บริษัทมีข้อขดัข้อง
หรือไม่  และ APCON มีแผนการจา่ยเงินปันผลอยา่งไร 
 
ประธาน การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจากผลการดําเนินงาน  และบริษัทยงัไมมี่แผนที่จะนําเงินกําไรจากบริษัทยอ่ยใน
ตา่งประเทศจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น  เน่ืองจากขณะนีบ้ริษัทย่อยในเวียดนามมีแผนท่ีจะขยายงานเพ่ือรองรับการเพิ่มกําลงัการผลติซึง่
จําเป็นต้องใช้เงินในการลงทนุ  สําหรับ APCON มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลท่ีชดัเจนซึง่คาดวา่ในปี 2561 จะมีเงินปันผลท่ีเพิ่มขึน้ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมตอินมุตักิารจา่ยปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,948,188 เสยีง   
ออกเสียง 394,948,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 394,948,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ีดํารงตําแหนง่
นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหนง่การเป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้ากอ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ระหวา่งวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 – 19 มกราคม 2561  รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด  คณะกรรมการจงึมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ให้
กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
2. นายวิชยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
3. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ 
พร้อมกนันีเ้สนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2561   เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2.5 

ล้านบาท  โดยวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ทัง้นีเ้พ่ือให้การพิจารณาวาระนีมี้ความโปร่งใสและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ประธานจงึได้ขอให้

กรรมการตามรายช่ือข้างต้นทัง้ 3 ทา่น รออยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชมุจนกวา่การพิจารณาวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ  และขอให้
กรรมการทกุทา่นงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก
วาระหนึง่ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,960,188 เสยีง   
ออกเสียง 388,304,521 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.31 
งดออกเสียง 6,655,667 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.69 
เห็นชอบ 388,304,521 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 

นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,960,188 เสยีง   
ออกเสียง 393,729,077 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.69 
งดออกเสียง 1,231,111 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.31 
เห็นชอบ 393,729,077 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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นายเจน  วองอิสริยะกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,960,188 เสยีง   
ออกเสียง 394,960,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 394,960,085 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ 103 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,960,188 เสยีง   
ออกเสียง 383,411,915 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.08 
งดออกเสียง 11,548,273 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.92 
เห็นชอบ 383,411,915 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2560 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ระยะเวลาได้รับ 

ความเหน็ชอบจาก กลต. 
1. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง 4517 5 ส.ค. 58 – 4 ส.ค. 63 
2. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 8 ธ.ค. 57 – 7 ธ.ค. 62 
3. นายพจน์  อศัวสนัติชยั 4891 21 ธ.ค. 57 – 20 ธ.ค. 62 
4. นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัดิ ์ 6699 9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62 
5. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 6838 24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61 

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณี
ท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 850,000 บาท พร้อมมอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดคา่บริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 แล้ว 
   
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 ตามท่ีประธาน
เสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 394,960,188 เสยีง   
ออกเสียง 394,960,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 394,960,188 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ

ประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินธรุกิจตอ่ไป 
 
คณุศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) ตามท่ีมีคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ เร่ือง การแก้ไขเกณฑ์การเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นซึง่จะช่วยเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเข้าช่ือเพ่ือขอให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นได้สะดวกขึน้นัน้  ทํา
ให้บริษัทจดทะเบียนหลายแหง่ได้นําเร่ืองเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัทให้สอดคล้องกบัคําสัง่ดงักลา่ว  
จงึขอสอบถามวา่บริษัทได้เตรียมวาระการประชมุนีห้รือไม ่
 
เลขานกุารบริษัท บริษัทรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัประกาศดงักลา่วแล้ว และขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป 
 
คณุอน ุ วอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น)  บริษัทมีแผนการลงทนุในธุรกิจใดเพิ่มเติมหรือไม่  และ APCON มีแผนท่ีจะเพิ่มทนุหรือบริษัทมีแผน
ท่ีจะเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในธรุกิจพลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึน้หรือไม่ 
 
ประธาน บริษัทยงัไมมี่แผนการลงทนุอ่ืนใดเพิ่มเตมิ  ทัง้นีบ้ริษัทเป็นผู้ผลติสีมาตลอดระยะเวลากวา่ 50 ปี จงึพิจารณาการลงทนุใน
ธรุกิจอ่ืนโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเส่ียงในธรุกิจเดิม ซึง่บริษัทจะพิจารณาอยา่งรอบด้านและหากมีธรุกิจท่ีน่าสนใจก็จะนําเสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งแนน่อน  สําหรับ APCON ได้มีการเพิ่มทนุไปแล้วและคาดวา่ในระยะเวลา 3 ปีตอ่จากนีจ้ะไม่มีการเพิ่มทนุใดๆ 
 

เม่ือท่ีประชมุไมมี่ข้อคิดเห็นหรือประเด็นซกัถามเพิ่มเตมิประธานจึงกลา่วปิดการประชมุ  ทัง้นีใ้นช่วงเร่ิมต้นการประชมุมีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 40 ราย จํานวน 35,734,696 หุ้น และรับมอบฉนัทะจํานวน 69 ราย จํานวน 358,464,033 
หุ้น  รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจํานวน 109 ราย และมีหุ้นรวมจํานวน 394,198,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.60 

 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 


