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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 าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 61 ราย รวมจํานวน 36,120,981 หุ้น และรับมอบฉันทะ
จํานวน 106 ราย รวมจํานวน 358,839,207 หุ้น ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมรวมจํานวน 167 ราย และมีห้ นุ รวมจํานวน
394,960,188 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.70 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทังหมดของบริ
้
ษัทครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นระหว่างการประชุม จึงทําให้ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 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
 เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส บริ ษัทได้ เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่ วมเป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนแต่
ละวาระซึง่ ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมเป็ นสักขีพยาน เลขานุการจึงเชิญผู้แทนจากบริ ษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้
ตรวจสอบการนับคะแนน
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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 งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และ ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
นอกจากนี ้นางสาวธัญพร ตั ้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่
ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัทสํานักกฏหมายเวลล์-เวอร์ ส จํากัด ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วยเช่นกัน
นายสนัน่ เอกแสงกุล เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 28
เมษายน 2560 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ตามผลการลงมติดงั นี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
394,383,852
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
394,383,852
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เห็นชอบ
394,383,852
ไม่เห็นชอบ
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี
2560 และรั บรองรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
ข้ อมูลรายงานประจําปี 2560 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 2560 โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทยังคงมีจํานวนบริ ษัทและสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมเช่นเดียวกันกับในปี 2559 ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท ได้ แก่ บริ ษัท อีซนึ่ อุไรเพ้ นท์
จํากัด (ประเทศเวียดนาม) บริ ษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด (ประเทศอินโดนีเซีย) และ บริ ษัท อีซนึ่ ฟาร์ อีส จํากัด (ประเทศมาเลเซีย)
และบริ ษัทร่วมจํานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริษัท ออริ จิน อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด
ในปี 2560 บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตสีกลุม่ ยานยนต์จํานวน 3,618 ตันเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 420 ตันหรื อเพิ่มขึ ้นคิด
ั ฑ์และหมึกพิมพ์จํานวน 1,590 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 112 ตัน
เป็ นร้ อยละ 13 และมีปริ มาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภณ
หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 8
บริ ษัทมีรายได้ รวม 555 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 35 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 6.7 และมีกําไรสุทธิ
จํานวน 87 ล้ านบาทลดลงจากปี 2559 จํานวน 2 ล้ านบาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 2.2
ในปี 2560 บริ ษัทได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมด้ วยการนําหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้แนวคิดดังกล่าวสามารถช่วย
ลดค่าใช้ จา่ ยด้ านการผลิตได้ อกี ด้ วย ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับรางวัล Green Productivity for Sustainability Thai Industry จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
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 ประจําปี 2560 (ไทยเท่ทําดี วิถียงั่ ยืน) ซึง่ เป็ นโครงการประกาศเกียรติคณ
ุ องค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประกอบการ
ค้ าด้ วยหลักบรรษัทภิบาลโดยเฉพาะเรื่ องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สจุ ริต ซึง่ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทยดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมากว่า 15 ปี โดยมีความเชื่อมัน่ ว่าการมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีหลักปฎิบตั กิ บั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมจะสามารถเป็ นเกราะคุ้มครองธุรกิจให้ ก้าวหน้ าและเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทได้ สนับสนุนให้ พนักงานใช้ เวลาหลังจากเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เกิดประโยชน์ด้วยการจัดให้ มีแปลงเกษตร
สําหรับการเพาะปลูกพืชและสามารถแจกจ่ายผลผลิตให้ แก่พนักงานสําหรับการบริ โภค รวมถึงจัดให้ มีสวนสุขภาพและห้ องออก
กําลังกายเพื่อสนับสนุนให้ พนักงานมีสขุ ภาพที่ดีอีกด้ วย
แม้ ภาคการบริ โภคและการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนภายในประเทศจะชะลอตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวอย่างช้ า
แต่ยงั คงมีปัจจัยสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัทในปี 2561 ได้ แก่ การมีต้นทุนการนําเข้ าวัตถุดิบที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ ้น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มมีการขยายตัวซึง่ ส่งผลให้ มีจํานวนลูกค้ าในประเทศเพิ่มขึ ้น และ การที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน
งบประมาณด้ านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าตนเองเข้ ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นครัง้ แรก มีความเห็นว่างบการเงินในปี ที่ผา่ นมายังคง
ทรงตัว ในขณะที่มีจํานวนหุ้นเพิ่มมากขึ ้นแต่ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ตํ่า จึงขอสอบถามว่าบริ ษัทจะสามารถ
สร้ างรายได้ ทนั กับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ ้นหรื อไม่ รวมการลงทุนต่างๆ ในช่วงที่ผา่ นมา ได้ แก่ การลงทุนในต่างประเทศและการ
ลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจพลังงานซึง่ มีขา่ วว่ารัฐบาลประกาศยกเลิกการซื ้อพลังงานจากภาคเอกชน
และการลงทุนใน
บริ ษัทบริ หารจัดการทรัพยากรนํ ้า มีผลการดําเนินงานอย่างไร
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ประธาน กล่าวว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทย่อยในประเทศเวียดนามมีผลการดําเนินงานที่เติบโตขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 20 ซึง่ ในปี
2561 นี ้คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ อีกประมาณร้ อยละ 15 สําหรับบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียยังถือว่าอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ น ซึง่
ในปี ที่ผา่ นมาเพิง่ ได้ รับการ approve เฉดสีจากลูกค้ าประมาณ 10 เฉดสี ซึง่ คาดว่าผลการดําเนินงานจะค่อยๆ ดีขึ ้นเป็ นลําดับ
บริ ษัทได้ มีการลงทุนไปในธุรกิจอื่นในช่วง 1 – 2 ปี ที่ผ่านมา ได้ แก่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด หรื อ
APCON ดังที่ทราบกันแล้ ว เกี่ยวกับกรณีที่มีบคุ คลในรัฐบาลกล่าวว่าจะยกเลิกการซื ้อพลังงานนัน้ ขณะนี ้ยังไม่ใช่การประกาศ
จากรัฐบาลอย่างชัดเจนจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่าได้ ตื่นตระหนก ปั จจุบนั APCON นอกเหนือจากดําเนินธุรกิจรับจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
แล้ ว คงมีโรงผลิตไฟฟ้าเป็ นของตนเองจํานวน 1 แห่ง ซึง่ สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั APCON อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ มที่ผล
การดําเนินงานในปี นี ้จะดีขึ ้นซึง่ อาจนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต
สําหรับบริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด หรื อ BBW ปั จจุบนั ให้ บริ การนํ ้าประปาในพื ้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถ
เพิ่มการให้ บริการจากเดือนละ 40,000 ลูกบาศก์เมตรเป็ น 1 แสนลูกบาศก์เมตร ซึง่ จะช่วยให้ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นได้ ในปี นี ้
ทั ้งนี ้การลงทุนในธุรกิจต่างๆ บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วอย่างรอบคอบจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ เวลาอีกระยะหนึง่
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ ออกประกาศให้ ธรุ กิจเช่าซื ้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งต่อปี (ลดต้ นลดดอก) จะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทหรื อไม่
ประธาน การตัดสินใจซื ้อรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์โดยทัว่ ไปแล้ วจะขึ ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ หากเศรษฐกิจไม่ดี
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะเลือกซื ้อรถจักรยานยนต์เพื่อการใช้ งานแทนรถยนต์
และในทางกลับหากเศรษฐกิจดีผ้ บู ริ โภคก็จะเลือกซื ้อ
รถยนต์เพิ่มขึ ้น ซึง่ บริ ษัทร่วมที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 อยู่นั ้นก็เป็ นผู้ผลิตสีสําหรับภายในรถยนต์ อย่างไรก็ตามประกาศดังกล่าว
จะเอื ้อให้ ผ้ บู ริโภคสามารถซื ้อรถง่ายหรื อยากขึ ้นจึงไม่มีผลกระทบกับบริษัทแต่อย่างใด
นายวิศิษฐ์ พันธ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ ประธานให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ APCON เพิ่มเติม เนื่องจากมีความเห็นว่าธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับพลังงานไฟฟ้ามีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมากและบริ ษัทจะมีเงินทุนเพียงพอหรื อไม่
ประธาน APCON ดําเนินธุรกิจรับจ้ างก่อสร้ างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยในปี นี ้มีโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าประมาณ 3 แห่ง
ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื ้อเพลิงจากขยะ (RDF) และเป็ นโครงการที่ชะลอมาจากปี ก่อนหน้ านี ้ สําหรับเรื่ องเงินทุนนัน้ APCON จะ
มีรายได้ จากค่าจ้ างตามงวดงานก่อสร้ างซึง่ เพียงพอกับการดําเนินงานอยู่แล้ วและยังไม่มีแผนเพิ่มทุนแต่อย่างใด
คุณชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) การที่บริษัทสนับสนุนให้ จดั ทําแปลงเกษตรนั ้นเป็ นเรื่ องที่ดี แต่มีความเห็นว่าอาจทําให้
พนักงานซึง่ มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายทังหน้
้ าที่ในเวลางานและเรื่ องส่วนตัวจึงอาจยังไม่เกิดประโยชน์สงู สุด
ดังนั ้นหาก
บริ ษัทพิจารณามอบสวัสดิการให้ แก่พนักงานเพื่อช่วยให้ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นจะเป็ นประโยชน์มากกว่า พร้ อมกับขอให้ ประธานคุม
เนื ้อหาการประชุมให้ อยู่ในวาระด้ วย
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คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการแก่พนักงานที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ ว โดยมีการสนับสนุนทั ้ง
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ที่พกั เบี ้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ซึง่ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด สําหรับกิจกรรมแปลงเกษตรนันเป็
้ น
ภาคสมัครใจของพนักงานจึงเห็นว่าไม่กระทบกับภาระดังกล่าว
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) หากรัฐบาลประกาศสนับสนุนภาคการส่งออกของประเทศ จะส่งผลกระทบการส่งออกของบริ ษัท
หรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัทมีฐานการผลิตในต่างประเทศ
ประธาน ปั จจุบนั บริ ษัทมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย และการส่งออกสินค้ านั ้นเป็ นการดําเนินงานของลูกค้ า
ซึง่ บริ ษัทไม่มีฐานะเป็ นผู้สง่ ออกโดยตรงแต่อาจถือเป็ นการส่งออกทางอ้ อมมากกว่า
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี 2560 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

394,885,648
394,885,648
394,885,648
-

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 2560
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2560 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินประจําปี 2560 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 2560 บริ ษัทมียอดขายและบริ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิม่ ขึ ้นของ
ปริ มาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม ประกอบกับปริ มาณคําสัง่ ผลิตสีกลุม่ ยาน
ยนต์เพิม่ สูงขึ ้น อัตรากําไรสุทธิคิดเป็ นร้ อยละ 14.4 ลดลงจากปี ก่อนหน้ าซึง่ มีอตั รากําไรสุทธิคดิ เป็ นร้ อยละ 15.8 ส่งผลให้ กําไร
สุทธิสว่ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ลดลงจาก 89 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 87 ล้ านบาทในปี 2560 ซึง่ เป็ นผลจาที่สทิ ธิทางภาษี ในประเทศ
เวียดนามได้ สิ ้นสุดลงทําให้ บริ ษัทมีภาระภาษีเพิม่ ขึ ้น รวมถึงการขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนซึง่ ยังไม่เกิดขึ ้นจริ งกับค่าใช้ จ่ายด้ าน
บุคลากรที่เพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 1,430 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 123 ล้ านบาท ซึง่
โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง (APCON และ BBW) และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ห้ องชุด
สํานักงาน) สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ ้นจาก 1,015 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 1,199 ล้ านบาทในปี 2560 จากการ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ EASON-W2
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อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากร้ อยละ 10.6 เป็ น ร้ อยละ 7.9 จากการเพิ่มทุนซึง่ ทําให้ มีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น และมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนลดลงจาก 0.25 เท่า เป็ น 0.17 เท่า จากการที่บริ ษัทได้ ชําระคืนหนี ้สินบางส่วนและจากการที่บริ ษัทมีจํานวน
หุ้นที่เพิ่มขึ ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริ ษัทมีการใช้ เงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 60 ล้ านบาทไปในกิจกรรมใด เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ใช้ ไป
นั ้นคือบริ ษัทใด บริษัทได้ มีการซื ้ออสังหาริมทรัพย์อะไรและค่าเสื่อมในทรัพย์สนิ หมดแล้ วหรื อไม่ และเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 50
ล้ านบาทนันบริ
้ ษัทได้ ใช้ ไปในกิจกรรมใด
คุณสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทใช้ เงินลงทุนชัว่ คราวในการซื ้อกองทุนบัวหลวงธนทวี และมีการใช้ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ในประเทศอินโดนีเซีย สําหรับการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์นนั ้ บริ ษัทได้ ซื ้อห้ องชุดสํานักงานในอาคารอโยธยาทาวเวอร์ เพื่อใช้ เป็ น
้ าเสื่อมทางบัญชีขึ ้นใหม่
สํานักงานที่จะขยายในอนาคต สําหรับค่าเสื่อมทรัพย์สนิ นั ้นได้ มีการตังค่
คุณพรรณพิมล บุญญภิญโญ (ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน) กล่าวเสริ มว่าเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 50 ล้ านบาท เป็ นเงินกู้ระยะสั ้นซึง่
บริ ษัทได้ ใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงาน
เนื่องจากบริ ษัทมียอดขายเพิ่มขึ ้นจึงจําเป็ นต้ องมีการเพิม่ สต๊ อกสินค้ าและ
วัตถุดิบโดยเฉพาะสินค้ ากลุม่ หมึกพิมพ์และสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์
คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบรายละเอียดของการขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีสว่ นทําให้ ผลประกอบการของ
บริ ษัทดูแย่ลง และมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลีย่ นแปลงการจัดประเภทรายการมีผลกระทบกับบริษัทหรื อไม่
คุณชยุต เสรี รักษ์ (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี) บริ ษัทลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศด้ วยสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ จําเป็ นต้ องแปลง
กลับเป็ นสกุลเงินบาทสําหรับการจัดทํางบการเงิน ดังนันการเพิ
้
่มขึ ้นหรื อลดลงจะขึ ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงนัน้ ทังนี
้ ้การ
ขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็ นการปรับปรุงขาดทุนทางตัวเลขในงบการเงินซึง่ ยังไม่เกิดขึ ้นจริ ง ส่วนเรื่ องมาตรฐานบัญชีที่
เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนนั ้นยังไม่มีผลกระทบกับบริ ษัทแต่อย่างใด
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจําปี หน้ า 120 ระบุวา่ ค่าเช่าจํานวน 15 ล้ านบาทลดลงเหลือจํานวน
13 ล้ านบาทนั ้นเป็ นค่าเช่าอะไร และบริ ษัทมีวิธีการรับมืออย่างไรกับการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกลับเป็ นสกุลเงินบาท
้ นสิทธิการเช่าใช้ พื ้นที่ในประเทศเวียดนาม ปั จจุบนั บริ ษัทใช้ สทิ ธิการ
คุณชยุต เสรี รักษ์ (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี) ค่าเช่าที่ลดลงนันเป็
เช่าไปแล้ วประมาณ 10 ปี จากระยะเวลาทั ้งหมด 37 ปี โดยจะบันทึกตัดจําหน่ายค่าเช่าโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุสิทธิการเช่า
ประธาน กล่าวเสริ มว่าประเทศเวียดนามจะใช้ วิธีให้ สทิ ธิการเช่าพื ้นที่และไม่มีการขายพื ้นที่ หากสิทธิการเช่าระยะเวลา 37 ปี สิ ้นสุด
ลงบริ ษัทต้ องต่อสิทธิการเช่าใหม่ สําหรับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนันเป็
้ นเรื่ องปกติทางบัญชีของการลงทุนในต่างประเทศ
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คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจําปี หน้ า 122 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นมีการติดลบ
จํานวน 48 ล้ าน และ 37 ล้ านบาทในปี 2560 และปี 2559 ตามลําดับนั ้นเกิดจากอะไร
คุณธัญพร ตังธโนปจั
้
ย (ผู้สอบบัญชี) เกิดจากการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งของเงินลงทุนในหุ้น SIRI ซึง่ ยังไม่แน่นอนเนื่องจาก
ขึ ้นอยู่กบั ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทังนี
้ ้ตัวเลขในงบการเงินจะไม่ใช่เงินสดและยังไม่เกิดขึ ้น
จริ งซึง่ จําเป็ นต้ องบันทึกผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาตลาด และเกิดจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอเสนอแนะให้ บริษัทจัดทํางบการเงินแยกเป็ นกลุม่ เช่น กลุม่ สีรถจักรยานยนต์ กลุม่ หมึก
พิมพ์และสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์ และ กลุม่ เงินลงทุน ซึง่ จะช่วยให้ สามารถเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของแต่ละกลุม่ ในแต่ละปี ได้
สะดวกยิ่งขึ ้น และเงินปั นผลรับจาก APCON จํานวน 10 ล้ านบาทเป็ นการรับเงินครัง้ แรกใช่หรื อไม่
คุณชยุต เสรี รักษ์ (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี) ผลการดําเนินงานตามกลุม่ กิจการสามารถดูได้ จากการจําแนกรายได้ ในรายงานประจําปี
หน้ า 107 สําหรับรายละเอียดเงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วมสามารถดูได้ จากหมายเหตุข้อ 10 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ในหน้ า 148
้ ้การอ่านงบการเงินอาจจําเป็ นต้ องใช้
โดยรายได้ เงินปั นผลเป็ นการรับรู้สว่ นแบ่งผลกําไรจากบริ ษัทร่ วม (APCON) เป็ นครัง้ แรก ทังนี
เวลาเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจโดยตลอด
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจําปี หน้ า 124 รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ กําไร
(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขายคืออะไร และหากการแปลงค่าเงินจากงบการเงินของบริ ษัทย่อยในเวียดนามและ
อินโดนีเซียเพื่อจัดทํางบการเงินของบริษัททําให้ เกิดผลต่างจากการแปลงค่าเงินนัน้ เหตุใดบริ ษัทจึงไม่ใช้ วิธีนําเงินไปพักในประเทศ
อื่นที่มีคา่ เงินแข็งแกร่งตามที่หลายบริษัทนิยมปฏิบตั ิ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็ นต้ น
ประธาน เงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นการลงทุนในหุ้น SIRI พร้ อมชี ้แจงว่าบริ ษัทยังไม่มีเงินสดคงเหลือในปริ มาณที่มากจึงยัง
ไม่มีความจําเป็ นต้ องนําเงินไปพักในประเทศอื่น
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ตามที่บริ ษัทมีการเช่าซื ้อรถยนต์ เมื่อรถยนต์หมดอายุแล้ วบริ ษัทดําเนินการจําหน่ายออก
อย่างไรและพนักงานมีสทิ ธิซื ้อรถยนต์นนหรื
ั ้ อไม่
ประธาน บริษัทจะจําหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุแล้ วให้ แก่ผ้ คู ้ ารถยนต์ทวั่ ไปในราคาตลาด หากพนักงานประสงค์ที่จะซื ้อรถยนต์นั ้นก็
สามารถทําได้ โดยซื ้อในราคาตลาดเช่นเดียวกัน
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจําปี หน้ า 127 การขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินทุนจํานวน 5 ล้ าน
บาท เป็ นการด้ อยค่าจากอะไร
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คุณธัญพร ตังธโนปจั
้
ย (ผู้สอบบัญชี) เป็ นการตั ้งค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทย่อย
แห่งนี ้ยังคงมีผลการดําเนินงานขาดทุน ผู้สอบบัญชีจงึ พิจารณาการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าดังกล่าว
คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริ ษัทได้ ประโยชน์จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยหรื อไม่ การปรับขึ ้นค่าแรง
มีผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อไม่เนื่องจากบริ ษัทตั ้งอยู่ใน จ.ชลบุรี ซึง่ อยูก่ ลุม่ จังหวัดที่มีอตั ราค่าจ้ างสูง
้
ย (ผู้สอบบัญชี) บริษัทจะประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัยทุกๆ 3 ปี หากมีปัจจัยใดที่
คุณธัญพร ตังธโนปจั
เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการทบทวนว่ามีผลกระทบต่อบริษัทหรื อไม่
ประธาน กล่าวเสริ มว่าบริ ษัทจ่ายค่าจ้ างแก่พนักงานในอัตราที่สงู กว่าประกาศเสมอมา ดังนั ้นการปรับขึ ้นค่าจ้ างจึงไม่สง่ ผลกระทบ
คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบรายละเอียดของสินค้ าคงเหลือในปี 2559 และปี 2560 เป็ นอย่างไรบ้ าง
คุณชยุต เสรี รักษ์ (ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี) สินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเพื่อขายและสินค้ าสําเร็ จรูป เพื่อ
รองรับแผนการผลิตของบริ ษัทที่มีระยะเวลาล่วงหน้ า 4 เดือน
คุณวีณา กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบเหตุผลของการที่บริ ษัทเลือกลงทุนในหุ้น SIRI
ประธาน บริษัทลงทุนในหุ้น SIRI เป็ นเวลาหลายปี แล้ ว โดยในเวลานัน้ SIRI เป็ นบริ ษัทที่มีพื ้นฐานดีและมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน หากในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงหรื อบริ ษัทต้ องการขายหุ้นก็จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
มติท่ ปี ระชุม
การลงมติ ดังนี ้

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามผล

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

394,948,188
394,948,188
394,948,188
-

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
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิ ารจ่ ายปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
100,185,815.29 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ จดั สรรกําไรสุทธิจํานวน 5,009,290.76 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
นี ้เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
พร้ อมกันนี ้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท รวมเงินปั นผลที่จา่ ยทังสิ
้ ้น 56.67 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 59.55 ของกําไรสุทธิหลังหักทุน
สํารองตามกฎหมายแล้ ว โดยกําหนดให้ วนั ที่ 24 เมษายน 2561 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และมีกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
การจ่ายปั นผลครัง้ นี ้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ซึง่ กําหนดให้ จ่ายปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว
คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้เป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานหรื อเป็ นการจ่ายจาก
กําไรสะสม สําหรับระเบียบการห้ ามนําเงินกําไรจากบริ ษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อใช้ ในการจ่ายเงินปั นผลทําให้ บริ ษัทมีข้อขัดข้ อง
หรื อไม่ และ APCON มีแผนการจ่ายเงินปั นผลอย่างไร
และบริ ษัทยังไม่มีแผนที่จะนําเงินกําไรจากบริ ษัทย่อยใน
ประธาน การจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้เป็ นการจ่ายจากผลการดําเนินงาน
ต่างประเทศจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น เนื่องจากขณะนี ้บริ ษัทย่อยในเวียดนามมีแผนที่จะขยายงานเพื่อรองรับการเพิ่มกําลังการผลิตซึง่
จําเป็ นต้ องใช้ เงินในการลงทุน สําหรับ APCON มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่ชดั เจนซึง่ คาดว่าในปี 2561 จะมีเงินปั นผลที่เพิ่มขึ ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผลสําหรับ
มติท่ ปี ระชุม
ผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

394,948,188
394,948,188
394,948,188
-

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
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่ งตามวาระและกําหนดวงเงินค่ าตอบแทน
กรรมการสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามที่ดํารงตําแหน่ง
นานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ า
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งให้
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ
2. นายวิชยั เอกแสงกุล
กรรมการ
3. นายเจน วองอิสริยะกุล
กรรมการอิสระ
พร้ อมกันนี ้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2561 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 2561
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
มติท่ ปี ระชุม
วาระหนึง่ ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
เสียง
394,960,188
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 98.31
388,304,521
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.69
6,655,667
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
388,304,521
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายวิชยั เอกแสงกุล
เสียง
394,960,188
เสียง
393,729,077
เสียง
1,231,111
เสียง
393,729,077
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.69
คิดเป็ นร้ อยละ
0.31
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายเจน วองอิสริ ยะกุล
เสียง
394,960,188
เสียง
394,960,188
เสียง
เสียง
394,960,085
103
เสียง

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

และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

394,960,188
383,411,915
11,548,273
383,411,915
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 97.08
คิดเป็ นร้ อยละ
2.92
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจําปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นายพจน์ อัศวสันติชยั
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4517
4752
4891
6699
6838

ระยะเวลาได้ รับ
ความเห็นชอบจาก กลต.
5 ส.ค. 58 – 4 ส.ค. 63
8 ธ.ค. 57 – 7 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 57 – 20 ธ.ค. 62
9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62
24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61

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 850,000 บาท พร้ อมมอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้บริษัทได้ ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ ว
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 ตามที่ประธาน
มติท่ ปี ระชุม
เสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

394,960,188
394,960,188
394,960,188
-

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

คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ตามที่มีคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่ อง การแก้ ไขเกณฑ์การเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นซึง่ จะช่วยเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเข้ าชื่อเพื่อขอให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ สะดวกขึ ้นนัน้ ทํา
ให้ บริ ษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้ นําเรื่ องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับคําสัง่ ดังกล่าว
จึงขอสอบถามว่าบริ ษัทได้ เตรี ยมวาระการประชุมนี ้หรื อไม่
เลขานุการบริ ษัท
พิจารณาต่อไป

บริ ษัทรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวแล้ ว

และขอรับข้ อเสนอแนะเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจใดเพิ่มเติมหรื อไม่ และ APCON มีแผนที่จะเพิ่มทุนหรื อบริ ษัทมีแผน
ที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
ประธาน บริ ษัทยังไม่มีแผนการลงทุนอื่นใดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสีมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี จึงพิจารณาการลงทุนใน
ธุรกิจอื่นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจเดิม ซึง่ บริ ษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้ านและหากมีธรุ กิจที่น่าสนใจก็จะนําเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน สําหรับ APCON ได้ มีการเพิ่มทุนไปแล้ วและคาดว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อจากนี ้จะไม่มีการเพิ่มทุนใดๆ
เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรื อประเด็นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม ทังนี
้ ้ในช่วงเริ่ มต้ นการประชุมมีผ้ ู
ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 40 ราย จํานวน 35,734,696 หุ้น และรับมอบฉันทะจํานวน 69 ราย จํานวน 358,464,033
หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมจํานวน 109 ราย และมีห้ นุ รวมจํานวน 394,198,729 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.60
ปิ ดประชุม

เวลา 12.00 น.

(นายสนัน่ เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม
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