
 AGM 2558 หน้า 1/12 
 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
วันพธุที่ 8 เมษายน 2558  เวลา 10.00 น. 

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

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานกุารแจ้งท่ีประชมุวา่บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 286,817,400 ล้านบาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 
285,894,029 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 285,894,029 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงมีจํานวนทัง้สิน้ 285,894,029 หุ้น  โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 44 
รายและรับมอบฉนัทะจํานวน 16 ราย รวมจํานวน 60 ราย  และมีหุ้นรวมจํานวน 171,927,535 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 
60.13 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 

อนึง่ เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้
จํานวน 126 ราย แบง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 62 รายและรับมอบฉนัทะจํานวน 64 ราย มีหุ้นรวม
จํานวน 176,658,249 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 61.79 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมด 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทเป็น
การลว่งหน้าก่อนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557 – วนัท่ี 27 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 
3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงั
บริษัทแตป่ระการใด 

 
เลขานกุารได้ชีแ้จงวิธีลงคะแนน ดงันี ้

 บริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนไว้สําหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชมุ  โดยบตัรลงคะแนนท่ีผู้
ถือหุ้นได้รับจะแบง่เป็นวาระตา่งๆ ซึง่ได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบตัรและได้มอบให้ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก  คือมากกวา่คร่ึงหนึง่
ของจํานวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่านท่ีมีสว่นได้
เสยีในวาระท่ีต้องพิจารณาลงมต ิ ขอให้งดออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนบัคะแนนยิ่งขึน้  บริษัทจะขอให้ท่ีประชมุลงมติเฉพาะ ผู้ ท่ีประสงค์งดออก
เสยีง และ ผู้ ท่ีไม่เห็นชอบ เทา่นัน้  สําหรับผู้ ท่ีไมล่งมติใดๆ  บริษัทจะถือวา่เป็น  ผู้ ท่ีเห็นชอบ ตามความเห็นท่ี
คณะกรรมการเสนอ  โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุวาระประชมุ 
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กรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่นและได้เข้าร่วมประชมุจํานวน 8 ทา่น 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/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการขาดประชมุจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
 นอกจากนี ้นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง ผู้สอบบญัชีบริษัทจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั และ นายชยตุ  
โชติวิริยะกลุ  ท่ีปรึกษากฏหมายจากบริษัท สํานกักฏหมายเวลล์-เวอร์ส จํากดั ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 
 

นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 3 เมษายน 2557  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 3 เมษายน 2557  ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 173,939,824 เสยีง   
ออกเสียง 173,939,824 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 173,939,824 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และพจิารณาอนุมัตริายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในข้อมลูรายงานประจําปี 2557 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อม
มอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่กลุม่บริษัท EASON ประกอบด้วยบริษัทย่อยจํานวน 5 
บริษัทและบริษัทร่วมจํานวน 1 บริษัท  ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 473 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 82 ล้าน
บาทหรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 14  และมีกําไรสทุธิจํานวน 66 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 31 ล้านบาทหรือ
ลดลงคดิเป็นร้อยละ 32 

บริษัทมีปริมาณการผลติรวม 3,237 ตนัลดลงจากปี 2556 จํานวน 312 ตนัหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9 การ
ลดลงของรายได้เป็นผลจากการท่ีธุรกิจอตุสาหกรรมทัง้ในภาคการผลิตและการบริโภค ตลอดจนการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนหดตวัลง เน่ืองจากปัจจยัความขดัแย้งทางการเมืองภายในประเทศตัง้แตช่่วงปลายปี 2556 ตอ่เน่ืองถงึไตร
มาสท่ี 2 ปี 2557 ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟืน้ตวัอยา่งเช่ืองช้า 

แม้ตลาดรวมของรถจกัรยานยนต์ในปี 2557 จะหดตวัลง  แต่อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศยงัคงมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง  ประกอบกบับริษัทได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่สอดคล้องกบัเทคโนโลยีการ
ผลติของลกูค้าทําให้มีสว่นแบง่การตลาดกลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืนเพิ่มมากขึน้ 
   สําหรับปัจจยัท่ีมีโอกาสสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทในปี 2558 ได้แก่ การท่ีบริษัทมีพนัธมิตรท่ีมีตราสนิค้าท่ี
แขง็แกร่งเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  การเปิดเสรีทางการค้า และ การท่ีบริษัทมีชอ่งทางการจําหนา่ยสนิค้าท่ีเพิ่มขึน้  
ในขณะเดียวกนับริษัทคงมีความท้าทายอีกหลายปัจจยั ได้แก่ การกําหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ  ความ
ลา่ช้าของการกําหนดระเบียบของภาครัฐเพ่ือเข้าสู ่ AEC  ตลอดจนต้นทนุการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
ความปลอดภยัท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ เป็นต้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุตัิการเผยแพร่รายงานประจําปี 
2557  ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 174,050,587 เสยีง   
ออกเสียง 174,050,587 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 174,050,587 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 ซึง่มีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินประจําปี 2557 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อม
มอบหมายให้นายสนิท  เอกแสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 846 ล้านบาท
เพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 41 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5  ซึง่สว่นใหญ่เกิดขึน้จากการลงทนุก่อสร้างโรงงานและ
การซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของบริษัทย่อยในอนิโดนีเซีย  และมีหนีส้ินรวมจํานวน 187 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2556
จํานวน 29 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18 ซึง่เป็นผลจากการลงทนุสําหรับบริษัทย่อยในอินโดนีเซียเช่นกนั 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากกําไรสะสมท่ีเพิม่ขึน้  สําหรับกําไร
สทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เน่ืองจากรายได้จากการรับจ้างผลติสกีลุม่
ยานยนต์ลดลงตามการชะลอตวัของอตุสาหกรรม  และการมีคา่ใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้เพ่ือเตรียมการสําหรับโครงการขยาย
การลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ใช้จา่ยบคุคลากร  คา่เดินทาง และคา่ดอกเบีย้ เป็นต้น 
 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33 (มาตรฐานการบญัชีท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ท่ียงัไมมี่ผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั) เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาประกนัภยั   ซึง่บริษัทได้
เปิดเผยวา่ “ฝ่ายบริหารอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน” นัน้  ขอสอบถามวา่ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้นัน้จะเกิดในลกัษณะใด 
 
ผู้สอบบญัชี  ชีแ้จงวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาประกนัภยัฉบบัท่ีออกและปรับปรุงใหม่นีจ้ะมีผล
บงัคบัใช้กบับริษัทท่ีประกอบธรุกิจการประกนัภยั  ทัง้นีบ้ริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจเก่ียวข้องกบัการประกนัภยัจงึไม่มี
ผลกระทบแตอ่ยา่งใด 
 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) ขอให้กรรมการอธิบายถงึเงินทดรองจา่ยค่าซือ้อาคารโรงงานในปี 2556  จํานวน 
58 ล้านบาทเป็นการซือ้อาคารในประเทศหรือตา่งประเทศ  และรายการเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยในปี 2557 
เป็นเงินจํานวน 58 ล้านบาทนัน้ เป็นเงินจํานวนเดียวกนักบัเงินทดรองจ่ายดงักลา่วหรือไม่  และบริษัทยอ่ยจะต้องชําระ
เงินกู้ ยืมนีคื้นให้แก่บริษัทใชห่รือไม ่
 
นายวิชยั  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่เงินทดรองจ่ายคา่ซือ้อาคารโรงงานในปี 2556 เป็นเงินท่ีบริษัททดรองจา่ย
แทนบริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั (“EI”) ซึง่ในขณะนัน้คงอยูร่ะหว่างการจดทะเบียนตัง้บริษัท  ภายหลงัการจดัตัง้
บริษัทแล้วเสร็จในปี 2557 บริษัทจงึเปลี่ยนเงินจํานวนดงักลา่วเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้เพ่ือเป็นการเสริมสภาพคลอ่ง
ให้แก่ EI และ EI จะชําระคืนแก่บริษัทเม่ือมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติแล้ว 
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ปัจจบุนัการก่อสร้างอาคารโรงงานและการตดิตัง้เคร่ืองจกัรตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ได้แล้วเสร็จ  ขณะนีค้งอยู่
ในขัน้ตอนการตรวจสอบกระบวนการผลิตและคณุภาพสนิค้าโดยลกูค้า  ซึง่ในปีแรก EI จะมีกําลงัการผลติจํานวน 
1,000 ตนั และจะทยอยปรับเพิ่มกําลงัการผลิตเป็นจํานวน 3,000 ตนัในอนาคต 
 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามถงึอตัรากําไรของสีพน่รถจกัรยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
ประธาน  บริษัทคาดการณ์วา่ในเบือ้งต้นจะสามารถจําหนา่ยสีได้ประมาณ 800 ตนัตอ่ปี  สําหรับอตัรากําไรจะยงัคงอยู่
ในเกณฑ์ท่ีไมส่งูนกั  อย่างไรก็ตามอตัรากําไรจะเพิ่มสงูขึน้ซึง่ผนัแปรไปตามปริมาณสีท่ีจําหนา่ยได้ 
 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่เพราะเหตใุดรายการเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจํานวน 15 
ล้านบาทในปี 2556  จงึไม่ปรากฏรายการในปี 2557 
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่บริษัทได้แปลงเงินกู้ ยืมดงักลา่วเป็นทนุในบริษัทยอ่ย  ดงันัน้จงึไม่ปรากฏรายการในปี 2557 
 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตขุองการเกิดผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินในตา่งประเทศ  
และในกรณีท่ีบริษัทมีผลกําไรจากการแปลงคา่งบการเงิน  จะสามารถนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม ่
 
ผู้สอบบญัชี  ชีแ้จงวา่เน่ืองจากบริษัทได้มีการลงทนุใน 3 ประเทศ  จงึต้องมีการแปลงคา่เงินในงบการเงินของแต่ละ
ประเทศเป็นเงินบาทเพื่อรวมเข้ากบังบการเงินของบริษัทแม่  ซึง่การแปลงคา่เงินนีอ้าจเกิดผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียน
ได้  อยา่งไรก็ตามบริษัทมีการประมาณการและทบทวนผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นนีท้กุระยะเวลา 3 ปี  และผลกําไรท่ี
เกิดขึน้จากการแปลงค่านีไ้มส่ามารถนํามาใช้เพ่ือการจ่ายเงินปันผลได้  เน่ืองจากการจา่ยเงินปันผลจะเป็นการจ่ายจาก
ผลกําไรจากการดําเนินงานเท่านัน้ 
 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บริษัทมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขาย  จงึขอทราบความแตกตา่งระหวา่งการลงทนุ 2 ประเภทนี ้  และบริษัทมีเงินลงทนุในหนว่ยลงทนุนัน้เป็นการลงทนุ
ในกองทนุใด 
 
ผู้สอบบญัชี  ชีแ้จงวา่ “เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า” คือการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีรอบการซือ้-ขายเร็ว  สําหรับ “เงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย” คือการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเน้นการเพ่ิมมลูค่าและสามารถขายได้เม่ือมีมลูค่าเพิม่ขึน้                  
 
นายชยตุ  เสรีรักษ์ (ฝ่ายบริหาร) กลา่วเสริมวา่บริษัทมีเงินลงทนุในหน่วยลงทนุหลายแหง่ซึง่เป็นกองทนุในประเทศ  ใน
การนีบ้ริษัทมีการพิจารณาถงึความคุ้มคา่และผลตอบแทนก่อนการลงทนุเสมอ 
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นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ท่ีประชมุชีแ้จงหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  
ซึง่ปรากฎรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ  โดยเฉพาะบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่บนัทกึ
มลูคา่รายการแตกตา่งจากปีก่อนหน้าอย่างมีนยัสําคญั  พร้อมสอบถามวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) 
จํากดั และ บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบัของบริษัทแม่หรือไม่ 
 
นายชยตุ  เสรีรักษ์ (ฝ่ายบริหาร) ชีแ้จงวา่การบนัทกึรายการคา่เผื่อการด้อยคา่ของเงินลงทนุสําหรับบริษัท นอฟ 
(ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัท ไบรท์ บล ู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั เป็นการบนัทกึตามมาตรฐานบญัชีโดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน ณ ปัจจบุนั  ซึง่ทัง้สองบริษัทมีผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบับริษัทแม่ 
 
นางสาวมาลี  กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) ในขณะท่ีบริษัทย่อยในเวียดนามได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของ
เวียดนาม  ขอสอบถามวา่บริษัทยอ่ยในอินโดนีเซียและมาเลเซียจะมีทิศทางอยา่งไร  ตลอดจนคูแ่ข่งขนัเป็นรายใด 
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่ลกัษณะของธรุกิจสีอตุสาหกรรมโดยทัว่ไปหลงัจากบริษัทนําเสนอสนิค้าให้แก่ลกูค้าแล้วจะมีขัน้ตอน
การตรวจสอบกระบวนการผลติ  การทดสอบการใช้งานจนลกูค้าเกิดความมัน่ใจในสนิค้าของบริษัท  ปัจจบุนับริษัท
ยอ่ยในอนิโดนีเซียและมาเลเซียคงอยูใ่นขัน้ตอนนีจ้งึจําเป็นต้องใช้เวลาสกัระยะหนึง่  สําหรับคูแ่ข่งขนัในธุรกิจยงัคงเป็น
คูแ่ขง่ขนักลุม่เดมิ  ซึง่ขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่บริษัทยงัคงเป็นหนึง่ในผู้ผลติสีอตุสาหกรรมหลกัของธรุกิจนี ้
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัและให้เผยแพร่งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,626,577 เสยีง   
ออกเสียง 176,626,577 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 176,626,577 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีน้อยกว่าร้อยละ 5 ของไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีทนุสํารองรวมทัง้สิน้ 28,681,740 บาท ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว   คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้งดการจดัสรรกําไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุสํารองตาม
กฎหมาย 

 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวา่ในสว่นของผู้ ถือหุ้นซึง่มีการบนัทกึรายการองค์ประกอบอ่ืนของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น  โดยเป็นมลูค่าท่ีแสดงอยูใ่นวงเลบ็หรือคา่ติดลบทัง้ในปี 2556 และ 2557 นัน้เป็นมลูคา่ท่ีมาจากสิ่งใด 
 
ผู้สอบบญัชี  ชีแ้จงวา่มลูคา่ดงักลา่วเป็นผลจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในแตล่ะประเทศ 
 
นายกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ในกรณีท่ีบริษัทมีการเพิม่ทนุจดทะเบียน  ทนุสํารองตามกฎหมาย
นีจ้ะต้องปรับเพิ่มขึน้ด้วยหรือไม ่
 
ประธาน  แจ้งท่ีประชมุวา่กรณีท่ีบริษัทมีการเพิม่ทนุจดทะเบียน  บริษัทจะต้องเพิ่มทนุสํารองตามกฎหมายด้วยเช่นกนั 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติงดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย  ตามท่ี
ประธานเสนอข้างต้นทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,643,478 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  
ออกเสียง 176,643,478 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 176,633,478 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นชอบ 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค์) แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท  รวมเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ 34.31 ล้านบาท  โดยกําหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น 
(Record Date)  และกําหนดให้ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 มี
กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 20 เมษายน 2558 
 
นายศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่เงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลกําไร  
และมีอตัราภาษีเป็นอยา่งไร  พร้อมกบัเสนอแนะวา่บริษัทสามารถจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นได้ในกรณีท่ีผลกําไรจากการ
ดําเนินงานต่ํากวา่ปีอ่ืนๆ 
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ประธาน  เงินปันผลจ่ายคิดเป็นร้อยละ 53 ของกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานในปี 2557     และบริษัทมีอตัราภาษี
ร้อยละ 20 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการจา่ยปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,657,478 เสยีง   
ออกเสียง 176,657,478 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 176,657,478 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ีดํารง
ตําแหนง่นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหน่งการเป็นกรรมการ  ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งในปีนี ้มีดงันี ้

1. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
2. นายวิชยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
3. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ 
บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการ

พิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 24 ตลุาคม 
2557 – วนัท่ี 27 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแตป่ระการใด 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก
วาระหนึง่  พร้อมกนันีไ้ด้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2558 เป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท  โดยวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 
นายทองทศ  แพงลาด (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) แสดงความเห็นวา่เน่ืองจากนายเจน  วองอิสริยะกลุ ในฐานะ
กรรมการอสิระ ได้ดํารงตําแหนง่กรรมการมาแล้วจํานวน 3 วาระ รวมระยะเวลา 9 ปี ทําให้อาจมีความออ่นไหวในเร่ือง
ของความมีอิสระในการกํากบัดแูลนโยบายบริหารงานได้  จงึขอทราบเหตผุลของการแตง่ตัง้เพ่ือกลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการในครัง้นี ้
 



 AGM 2558 หน้า 9/12 
 

ประธาน  กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่กรรมการอสิระทกุท่านของบริษัทล้วนเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในสงัคมและไม่มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตป่ระการใด  กรรมการทกุท่านตา่งมีข้อเสนอแนะทัง้ความเห็นชอบและ
ความเห็นต่างมากมายในการประชมุเสมอมาซึง่ถือวา่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม  สําหรับการดํารง
ตําแหนง่กรรมการจํานวน 3 วาระแม้จะเป็นระยะเวลาท่ียาวนานตามความเห็นของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ถือเป็นข้อดีท่ีทําให้กรรมการมีความเข้าใจในธรุกิจของบริษัทมากยิ่งขึน้  ซึง่จะช่วยให้กรรมการสามารถ
ให้คําแนะนําได้อย่างตอ่เน่ืองหรือทบทวนการกํากบัดแูลนโยบายบริหารงานได้ดียิ่งขึน้ 
 
ผู้ ถือหุ้น  สอบถามถงึการดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นของนายเจน  วองอิสริยะกลุ 
 
นายเจน  วองอิสริยะกลุ (กรรมการ)  กลา่วต่อท่ีประชมุวา่ตนเองดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท วนิเนอร์ กรุ๊ป 
เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือปี 2556  และยงัเป็นกรรมการบริษัท ผลติภณัฑ์
นวตักรรมจามจรีุ จํากดั (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) และเป็นอดีตนายกสมาคมนิสติเก่าคณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  นอกจากนีย้งัดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมร่วมกบัองค์กรตา่งๆมากมาย  จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่
ตนเองจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความรับผดิชอบอย่างเต็มความสามารถ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัใิห้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,657,480 เสยีง   
ออกเสียง 171,603,480 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.13 
งดออกเสียง 5,054,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.87 
เห็นชอบ 171,603,480 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 

นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,657,480 เสยีง   
ออกเสียง 172,027,480 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.37 
งดออกเสียง 4,630,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.63 
เห็นชอบ 172,027,480 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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นายเจน  วองอิสริยะกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,657,480 เสยีง   
ออกเสียง 176,647,480 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 176,647,380 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นชอบ 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,658,157 เสยีง   
ออกเสียง 160,839,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 91.04 
งดออกเสียง 15,819,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 8.96 
เห็นชอบ 160,839,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจําปี 2558 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ระยะเวลาได้รับ 

ความเหน็ชอบจาก กลต. 
1. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง 7517 1 ก.ย. 53 – 2 ส.ค. 58 
2. นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัดิ ์ 6699 9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62 
3. นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 6838 24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61 

 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ใน
กรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 
745,000 บาท พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดค่าบริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติ
เป็นกรณีไป 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตามท่ี
ประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 176,658,157 เสยีง   
ออกเสียง 176,648,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
งดออกเสียง 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
เห็นชอบ 176,648,157 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามคณะกรรมการใน

ประเด็นเก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท ดงันี ้
 
นายทองทศ  แพงลาด (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) บริษัทได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตภายในองค์กรแล้ว  จงึ
อยากสอบถามวา่บริษัทมีนโยบายท่ีจะแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุริตภาคสงัคมอยา่งไร 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมตอ่ต้านการทจุริตภาคเอกชนกบัสภาหอการค้าแหง่
ประเทศไทยตัง้แตใ่นชว่งเร่ิมต้นโครงการและได้กําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กรขึน้  แต่บริษัทยงัไม่ได้
เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ตอ่ต้านการทจุริตกบัแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 
นางสาวมาลี  กิจเวคิน  (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามถึงสถานการณ์โดยรวมของบริษัทในปี 2558 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  ในปี 2558 บริษัทคาดวา่แนวโน้มผลประกอบการจะดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา  
ทัง้นีบ้ริษัทประมาณการจากข้อมลูท่ีได้รับจากลกูค้า  ซึง่ทัง้หมดมีแผนท่ีจะกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมา 
 
นางสาวปัญญรัตน์  ลิม่สืบเชือ้ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ผลติภณัฑ์ของบริษัทท่ีมีอตัรากําไรสงูท่ีสดุได้แก่กลุม่ผลติภณัฑ์ใด  
บริษัทมีสดัสว่นการขายในต่างประเทศเป็นอยา่งไร  ตลอดจนขอทราบถงึกําลงัการผลติทัง้ในเวียดนามและอินโดนีเซีย  
และบริษัทย่อยในอนิโดนีเซียจะเร่ิมดําเนินงานจริงได้เม่ือไร 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ผลติภณัฑ์ในกลุม่หมกึพพิม์บรรจภุณัฑ์โลหะมีอตัรากําไรสงูท่ีสดุ  สว่นกลุม่สี
เคลือบบรรจภุณัฑ์นัน้แม้จะมีอตัรากําไรท่ีไม่สงูมากแตก็่มีต้นทนุผลติท่ีต่ํากวา่  ปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นยอดขายใน
ตา่งประเทศเพิ่มสงูขึน้จากในชว่ง 2 -3 ปีก่อนหน้านีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20 ของรายได้รวม 
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ประธาน  บริษัทย่อยเวียดนามหรือบริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั (“EUP”) ขณะนีมี้ปริมาณการผลติประมาณ 600 – 
700 ตนัตอ่ปีซึง่อยู่ในช่วงจดุคุ้มทนุ  สว่นบริษัทยอ่ยในอนิโดนีเซียหรือ บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั (“EI”) จะผลติและ
สง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ในปีนีแ้น่นอน  ปัจจบุนับริษัททัง้ 2 แหง่มีกําลงัการผลติประมาณ 1,000 ตนัตอ่ปี  อยา่งไรก็
ตามในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าบริษัทคาดหวงัให้ EUP ในเวียดนาม และ EI ในอินโดนีเซียจะมีการผลติประมาณปีละ 
2,000 ตนั และ 3,000 ตนัตามลาํดบั 
 
ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยมีผลประกอบการขาดทนุ
อย่างตอ่เน่ือง  บริษัทมีแผนงานอยา่งไรท่ีจะทําให้ BBW มีผลประกอบการกําไรขึน้ได้ 
 
ประธาน ชีแ้จงวา่บริษัทเห็นโอกาสในธุรกิจนํา้ดื่มจากการท่ีผู้บริโภคในปัจจบุนัมีแนวโน้มให้ความสําคญัเร่ืองสขุภาพ
มากขึน้จงึตดัสินใจดําเนินธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเช่าเคร่ืองกรองนํา้  ในระยะเร่ิมต้น BBW มีค่าเสื่อมราคาของ
เคร่ืองกรองนํา้ท่ีสงูทําให้ยงัไม่สามารถมีกําไรได้    ปัจจบุนั BBW ได้เร่ิมทําการตลาดจําหนา่ยเคร่ืองกรองนํา้ควบคู่ไป
กบัการให้เช่า  ประกอบกบั BBW จะเพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เข้าสูต่ลาดซึง่คาดวา่จะช่วยให้ผลประกอบการในปี 2558 มี
แนวโน้มท่ีดีขึน้ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.55 น. 

 
 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 

 

 


