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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 45 
ราย และรับมอบฉนัทะจํานวน 36 ราย  รวมจํานวน 81 ราย  และมีหุ้นรวมจํานวน 191,278,605 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 
66.91 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 

อนึง่ เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้
จํานวน 145 ราย แบง่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 71 รายและรับมอบฉนัทะจํานวน 74 ราย มีหุ้นรวม
จํานวน 199,227,547 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมด 

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุ  และเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทเป็น
การลว่งหน้าก่อนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 – 20 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 
เดือน  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท
แตป่ระการใด 

 
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 ทา่น ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั ได้แก ่
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. นายวิเทียน  นิลดํา    กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
 นอกจากนี ้ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์  ซึง่เป็นผู้ ท่ีคณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้
เข้าเป็นกรรมการเพ่ิมเติม  นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง ผู้สอบบญัชีบริษัทจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด  และ 
นายชยตุ  โชติวริิยะกลุ  ท่ีปรึกษากฏหมายจากบริษัท สํานกักฏหมายเวลล์-เวอร์ส จํากดั ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 
 

นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนั
พธุท่ี 8 เมษายน 2558  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  ตามผลการลงมติดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 196,952,617 เสยีง   
ออกเสียง 196,952,617 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 196,952,617 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และพจิารณาอนุมัตริายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในข้อมลูรายงานประจําปี 2558 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อม
มอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 
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นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2558 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกลุม่
บริษัท  โดยการเลิกกิจการ บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากดั และ การจําหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ทําให้บริษัททัง้ 2 แหง่พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทยอ่ย  และสง่ผลให้กลุม่บริษทัจากเดมิ
ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจํานวน 5 บริษัท และ บริษัทร่วมจํานวน 1 บริษัท  คงเหลือบริษัทยอ่ยจํานวน 3 บริษัทและ
บริษัทร่วมจํานวน 1 บริษัท 

บริษัทมีรายได้รวม 484 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 11 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 2.4  
และมีกําไรสทุธิจํานวน 71 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2557 จํานวน 5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 8.5  ซึง่เป็นผล
จากการท่ีบริษัทมีปริมาณการผลติสีกลุม่ยานยนต์และการจําหนา่ยสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมึกพิมพ์ท่ีเพิม่ขึน้ 

บริษัทมีปริมาณการผลติสีกลุม่ยานยนต์จํานวน 2,702 ตนัเพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 118 ตนัหรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 4.6 และมีปริมาณการผลติสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์จํานวน 1,227 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2557 
จํานวน 63 ตนั หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 5.4  แม้ธุรกิจอตุสาหกรรมทัง้ในภาคการผลติและการบริโภค ตลอดจนการใช้
จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศจะหดตวัลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟืน้ตวัอย่างเช่ืองช้า  แตอ่ตุสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์ทัง้ในตา่งประเทศยงัคงมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง  ประกอบกบับริษัทได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหมส่อดคล้องกบั
เทคโนโลยีการผลติของลกูค้าทําให้มีสว่นแบง่การตลาดกลุม่สีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมึกพิมพ์เพิ่มมากขึน้ 
   สําหรับปัจจยัท่ีมีโอกาสสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทในปี 2559 ได้แก่ การท่ีบริษัทมีเทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  การมีผู้แทนจําหนา่ยในตลาดต่างประเทศท่ีแข็งแกร่ง  อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ี
ขยายตวัขึน้ และ ความร่วมมือต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนไทย  ในขณะเดียวกนับริษัทคงมีความ
ท้าทายอีกหลายปัจจยั ได้แก่ การชะลอตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์  การชะลอตวัของการใช้จา่ยภาคครัวเรือน ความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ ข้อกําหนดตา่งๆ จากภาครัฐท่ีอาจไม่เอือ้ตอ่การลงทนุ เป็นต้น 
 ในปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็น “ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว” และ
ได้รับรางวลั “Thailand Energy Awards 2015” จากกระทรวงพลงังาน ในฐานะท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการอนรัุกษ์
พลงังานนอกเหนือไปจากการเป็น “โรงงานสีขาว” ซึง่ปลอดจากการใช้สารเสพตดิทกุประเภท 
 
นายวิศิษฐ์ พนัธุ์พยคัฆ์  (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามถึงความคืบหน้าของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ  และสอบถามถงึการขยาย
งานไปในประเทศอ่ืน เช่น ประเทศพม่า เป็นต้น ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคต่างๆ 
 
ประธาน  กลา่ววา่ในปี 2558 บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั ประเทศเวียดนาม มีปริมาณการผลติ 700 ตนั  และ
ประมาณการวา่ในปี 2559 จะมีปริมาณการผลิตเพิม่ขึน้เป็น 1,000 ตนั  ทัง้นีบ้ริษัทคาดหวงัวา่ในระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้าจะมีสว่นแบง่ตลาดสีรถจกัรยานยนต์ในเวียดนามประมาณร้อยละ 15 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิต 2,000 ตนั 

สําหรับ บริษัท อีซึน่ อนิโดนีเซีย จํากดั ประเทศอินโดนีเซีย  ในชว่งท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการขอใบอนญุาต
ประกอบการจากภาครัฐหลายหนว่ยงาน  ประกอบกบัการเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าเย่ียมชมและตรวจประเมิน
กระบวนการผลติจากลกูค้า  ซึง่ปัจจบุนัมีความพร้อมสําหรับการผลิตเพ่ือจําหนา่ยแล้ว  คาดวา่ในปี 2559 จะสามารถมี
ปริมาณการผลติประมาณ 400 – 500 ตนั  
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นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  กลา่ววา่ บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั ประเทศมาเลเซีย มีผลติภณัฑ์ท่ีมี
เทคโนโลยีขัน้สงูจากผู้ผลติชัน้นําของโลก  ประกอบกบัตลาดเคร่ืองดื่มในประเทศมาเลเซียมีขนาดใหญ่กวา่ตลาดใน
ประเทศไทยและผู้ผลติบรรจภุณัฑ์ในมาเลเซียได้สง่สินค้าออกไปหลายประเทศ  จงึคาดวา่ในปี 2559 จะมีแนวโน้มท่ีดี
และเป็นปีท่ีนา่ต่ืนเต้นอีกปีหนึง่ 
 
นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  สอบถามวา่บริษัทย่อยในเวียดนาม  อินโดนีเซีย และ มาเลเซยี 
ตา่งมีสว่นแบง่ตลาดอยา่งไร  มีสภาพการแขง่ขนัในแตล่ะประเทศเป็นอยา่งไร  และบริษัทมีแผนท่ีจะเข้าไปลงทนุใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า ลาว และ กมัพชูา หรือไม่   
 
ประธาน  ตลาดรถจกัรยานยนต์ในอินโดนีเซียมีปริมาณการผลติจํานวน 7 – 8 ล้านคนัตอ่ปี หรือมีขนาดใหญ่กวา่ตลาด
ประเทศไทยประมาณ 4 เทา่  บริษัทคาดหวงัวา่ในระยะเวลาประมาณ 3 ปีข้างหน้าบริษัทจะมีการผลิตประมาณ 4,000 
ตนัตอ่ปี  คดิเป็นสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 15  

ตลาดรถจกัรยานยนต์ในเวียดนามมีปริมาณการผลติจํานวน 3 – 4 ล้านคนัตอ่ปี หรือมีขนาดใหญ่กวา่ตลาด
ประเทศไทยประมาณ 2 เทา่  ในปี 2559 บริษัทคาดวา่จะมีปริมาณผลติจํานวน 1,000 ตนั  และหากในอนาคตสามารถ
มีปริมาณผลติถงึ 2,000 ตนั ประมาณการวา่จะมีสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 15 

สําหรับการขยายการลงทนุไปในกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านนัน้  บริษัทจําเป็นต้องพิจารณาปัจจยัต่างๆ ให้รอบ
ด้าน  โดยเฉพาะการท่ีลกูค้าขยายการลงทนุไปในต่างประเทศถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึง่ 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  กลา่ววา่ปัจจบุนั บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั ประเทศมาเลเซีย มีสว่นแบง่
การตลาดประมาณร้อยละ 3 – 5  ในปี 2559 จะพยายามเพิม่สว่นแบง่ตลาดให้ได้มากขึน้  สําหรับการลงทนุในประเทศ
เพ่ือนบ้านอ่ืนๆ นัน้  ขณะนีมี้นกัลงทนุไทยเร่ิมเข้าไปลงทนุบ้างแล้วแตพ่บวา่แตล่ะประเทศยงัคงมีข้อจํากดัเฉพาะหลาย
ประการ 
 
นายกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ รับมอบอํานาจจาก นางสาวเจนเนตร  เมธาวีวินิจ) สอบถามวา่บริษัทมีวธีิการตรวจหา
สารยาเสพตดิในพนกังานอยา่งไร  บริษัทมีพนกังานท่ีเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือไม่  พนกังานสว่นใหญ่เป็นแรงงานฝีมือ
หรือไม่  และมีนโยบายป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตใุห้เป็นศนูย์หรือไม่   รวมถงึการจดัเย่ียมชมกิจการบริษัท 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่บริษัทมีโรงงานผลติและเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่อยูใ่น อ.พานทอง 
จ.ชลบรีุ  ปัจจบุนัมีพนกังานจํานวน 200 คนเศษ และมีพนกังานชาวตา่งด้าวประมาณ 10 คน  โดยจดัให้มีการฝึกอบรม
ภายในให้แก่พนกังานเน่ืองจากการผลติสีเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน  ปกติบริษัทจะตรวจหาสารเสพตดิในพนกังานโดย
วิธีการสุม่ตรวจเป็นประจําทกุไตรมาสโดยไมมี่การแจ้งให้พนกังานทราบเป็นการลว่งหน้า  เพื่อให้ได้ผลการตรวจท่ี
สะท้อนความเป็นจริงมากท่ีสดุ  และสง่เสริมให้พนกังานมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การจดัทําแปลงเกษตร หรือ การแขง่ขนั
กีฬา เพ่ือเป็นการใช้เวลาวา่งจากการปฏิบตัิงานให้มีประโยชน์  สําหรับนโยบายการลดอบุตัิเหตใุห้เป็นศนูย์นัน้  บริษัท
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จดัตัง้คณะกรรมการด้านความปลอดภยัเพ่ือรับผดิชอบและดําเนินงานมาโดยตลอด  ซึง่สว่นใหญ่การเกิดอบุตัิเหตมุกั
เกิดขึน้จากบคุคลภายนอกมากกวา่  สําหรับการจดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการบริษัทนัน้  บริษัทจดัให้มีเป็น
ประจําเกือบทกุปีทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์มายงับริษัท 
 
นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  สอบถามวา่บริษัทมีการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ให้เกิดแก่พนกังานและองค์กรตามท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย หรือ IOD ชกัชวนภาคเอกชนไทย
หรือไม่ อยา่งไร 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) บริษัทเห็นด้วยกบัการท่ีภาคเอกชนไทยควรสร้างแนวร่วมปฏิบติัในการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเห็นวา่การประกาศเจตนารมย์เป็นสิง่ท่ีทกุองค์กรสามารถทําได้  แต่
ข้อเท็จจริงแล้วองค์กรเหลา่นัน้มีการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบัเจตนารมย์หรือไม่เป็นสิง่ท่ีต้องติดตามตอ่ไป  ดงันัน้บริษัทจงึ
มุ่งเน้นการสร้างแนวปฏิบตัิและจิตสํานกึตอ่ต้านการทจุริตทัง้ในความซ่ือสตัย์  คณุธรรม  การจดัซือ้จดัจ้างหรือการ
เรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือจงูใจให้ปฏิบตัิหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ  การผลิตและการบริการท่ีซื่อตรงกบัลกูค้าและคูค้่าตา่งๆ
ให้เกิดขึน้แก่ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัมากกวา่การแสดงเจตนารมณ์ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุติัการเผยแพร่รายงานประจําปี 2558  ตามผลการ
ลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,195,155 เสยีง   
ออกเสียง 197,195,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,195,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ซึง่มีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินประจําปี 2558 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อม
มอบหมายให้นายสนิท  เอกแสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 
11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2  สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของปริมาณการขายหมกึพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ตาม
การขยายตวัของอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  และบริษัทมีภาษีจ่ายท่ีลดลงเน่ืองจากการปรับโครงสร้างเงินลงทนุใน บริษัท 
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ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  ทัง้นีส้ง่ผลให้กําไรสทุธิสว่นผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 
7.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 849 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 3 ล้าน
บาทจากการเพิม่ขึน้ของเงินทนุหมนุเวียนในรูปลกูหนีก้ารค้า  สนิค้าคงเหลือ และเงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  บริษัท
มีหนีส้นิรวมลดลงจากการชําระหนีเ้งินกู้ธนาคาร  สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากกําไรจากการ
ดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเน่ืองจากบริษัทมีทรัพย์สนิเพิ่มขึน้  ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หุ้นเพิ่มขึน้ตามกําไรสทุธิ  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานอยูท่ี่ 0.25 บาทตอ่หุ้นซึง่เพิ่มขึน้ตามกําไรสทุธิ  สําหรับหนีส้ินตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลงอยู่ท่ี 0.23 เทา่ จากการท่ีบริษัทได้ชําระเงินกู้ยืมธนาคาร 
 
นายชญาน์วตั  คาระวะวฒันา (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามถึงกําไรขัน้ต้นของรายได้จากสว่นรับจ้างผลติและสว่นผลติเพ่ือ
จําหนา่ยเอง  พร้อมกบัสอบถามถงึสาเหตกุารลดลงของการชําระภาษีเงินได้จาก 15 ล้านบาท หรือ 11 ล้านบาทในปี
ก่อนหน้า เป็น 2 ล้านบาทเศษในปี 2558  
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกุล (กรรมการ) ชีแ้จงวา่อตัรากําไรจากการรับจ้างผลิตสีรถจกัรยานยนต์และชิน้สว่นจะเป็น
อตัรากําไรแบบขัน้บนัได  อตัรากําไรจงึมีความผนัแปรไปตามปริมาณท่ีผลติและความนิยมของผลติภณัฑ์ท่ีรับจ้างผลติ  
ในเบือ้งต้นอตัรากําไรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50  สําหรับอตัรากําไรผลติภณัฑ์ท่ีผลิตเพ่ือจําหนา่ยเองจะมีอตัรากําไร
ขัน้ต้นประมาณร้อยละ 30 
   
ประธาน กลา่วเสริมวา่การชําระภาษีท่ีลดลงในปี 2558 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย (บริษัท 
ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั)  จงึทําให้บริษัทมีภาระภาษีเงินได้ลดลง 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิและให้เผยแพร่งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,195,155 เสยีง   
ออกเสียง 197,195,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,195,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารงดจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิารจ่ายปัน
ผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีน้อยกว่าร้อยละ 5 ของไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จนกวา่บริษัทจะมีทนุสํารองไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทมีทนุสํารองรวมทัง้สิน้ 28,681,740 บาท ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว   คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้งดการจดัสรรกําไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุสํารองตาม
กฎหมาย 

ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 
0.07333 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 30 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใด  มี
เศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว  ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.03333 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 
รวมเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ 20.96 ล้านบาท  โดยกําหนดให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น 

(Record Date)  และกําหนดให้ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 มี
กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

การจ่ายปันผลครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  ซึง่กําหนดให้จ่ายปันผลในอตัราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว  แต่บริษัทอาจ
จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกวา่ท่ีกําหนดได้  โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน  เน่ืองจากบริษัทคง
มีแผนงานท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาการลงทนุหลายประการ 
 
นายวิศิษฐ์  พนัธุ์พยคัฆ์ (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามวา่การปันผลเป็นเงนิสดจํานวน 0.04 บาทนัน้  บริษัทเตรียมไว้สําหรับการ
ชําระภาษีของผู้ ถือหุ้นใช่หรือไม่  และเม่ือรวมมลูค่าเข้ากบัหุ้นปันผลแล้ว  บริษัทจา่ยปันผลเกินกวา่นโยบายการจ่ายปัน
ผลท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหรือไม ่
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่ตามระเบียบปฏบิตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการจ่ายหุ้นปันผล  จะคํานวณจากมลูคา่ท่ีตราไว้
คือหุ้นละ 1 บาท ไม่ใชคํ่านวณจากราคาตลาด  ดงันัน้อตัราการจา่ยปันผลครัง้นีจ้งึไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ 
 
นางลนิดา มทิุรางกรู (ผู้ ถือหุ้น) บริษัทจ่ายปันผลในอตัราท่ีลดลงเร่ือยๆ  จงึสอบถามวา่มีโอกาสปรับอตัราการจ่ายปัน
ผลเพิ่มขึน้ในอนาคตหรือไม ่
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ประธาน  ชีแ้จงวา่การลดอตัราการจ่ายปันผลในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมานี ้ บริษัทมีความคาดหวงัวา่จะเป็นการสะสมพลงัเพ่ือ
ก้าวตอ่ไปอยา่งมัน่คงในอนาคต 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติงดการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนมุตักิารจา่ยปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,195,255 เสยีง   
ออกเสียง 197,195,255 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,195,255 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาํแหน่งตามวาระ  การแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่ และกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559 
 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ีดํารง
ตําแหนง่นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหน่งการเป็นกรรมการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อน
การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นระหวา่งวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 – 20 มกราคม 2559  รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏวา่ไม่
มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแต่ประการใด  คณะกรรมการบริษัทจงึ
มีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่กรรมการในปีนี ้  ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
2. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกุล  กรรมการ 
3. นายวิเทียน  นิลดํา   กรรมการอสิระ 
   
ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการเพ่ิมเติมจํานวน 1 ทา่น ให้เข้าดํารงตําแหนง่

กรรมการอสิระ ได้แก่ ศาตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท  และ ศาตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ ได้กลา่วแนะนําตวัตอ่ท่ีประชมุวา่
ตนเองมีความเช่ียวชาญด้านพลงังานโดยเฉพาะด้านพลงังานไฟฟ้า 

สําหรับรายละเอียดประวตัิและประสบการณ์การทํางานของกรรมการแต่ละทา่นตลอดจนการถือหุ้นในบริษัท
และการดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอ่ืนได้ถกูจดัสง่แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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พร้อมกนันีไ้ด้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2559 เป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท  โดยวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึง่ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

นายสนิท  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 195,552,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.15 
งดออกเสียง      1,670,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.85 
เห็นชอบ 195,552,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกุล 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 192,827,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.77 
งดออกเสียง 4,395,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.23 
เห็นชอบ 192,827,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

นายวิเทียน  นิลดํา 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 197,022,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.90 
งดออกเสียง 200,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.10 
เห็นชอบ 197,022,055 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นชอบ 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
 มีมติแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิจํานวน 1 ทา่น ให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอสิระ ตามผลการลงมติ ดงันี ้

ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 197,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 181,957,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 92.26 
งดออกเสียง 15,265,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 7.74 
เห็นชอบ 181,957,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ระยะเวลาได้รับ 

ความเหน็ชอบจาก กลต. 
1. นางสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั 9169 20 ม.ค. 58 – 19 ม.ค. 63 
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  แทน
นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง ซึง่เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปีติดตอ่กนัแล้ว (ปี 2554 – 2558)  ใน
กรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 
780,000 บาท พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดค่าบริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติ
เป็นกรณีไป  ทัง้นีบ้ริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 แล้ว 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 
ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 197,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 

  ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ปัจจบุนับริษัทมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 923,371 หุ้น   มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวม 923,371 บาท  ซึง่แบง่เป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
บริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร (ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการ) พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท (ESOP) จํานวน 
550,603 หุ้น ซึง่สิน้อายตุัง้แต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 และ หุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัท (EASON-W1) จํานวน 372,768 หุ้น ซึง่สิน้อายตุัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2554  หากบริษัทจะเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน  บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายก่อนท่ีจะเพิ่มทุนจด
ทะเบียน  และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท
จาก 286,817,400 บาท คงเหลือ 285,894,029 บาท  โดยการตดัหุ้นสามญัคงเหลือจากการแปลงสภาพตามใบสําคญั
แสดงสิทธิซือ้หุ้นบริษัทดงักลา่วข้างต้น  และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจํานวน  285,894,029  บาท  
            แบง่ออกเป็น   285,894,029  หุ้น  
            มลูคา่หุ้นละ    1.00   บาท   

โดยแยกออกเป็น       หุ้นสามญั  285,894,029 หุ้น  
             หุ้นบริุมสทิธิ ไม่มี 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 197,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 197,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ครัง้ที่ 2 (EASON-W2) 
ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 2 

(EASON-W2)   ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 95,298,009 หนว่ยโดยไม่คิดมลูคา่ ใน
อตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ กรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเดมิจากการคํานวณให้ปัดเศษ
หุ้นนัน้ทิง้  และมีจํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สทิธิไม่เกิน 95,298,009 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น และราคาใช้สทิธิ 1.70 บาทตอ่หุ้น  มีกําหนดออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559  มีอาย ุ1 ปี 6 เดือน นบัจากภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้จํานวน 3 ครัง้  ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายนในแตล่ะปี ได้แก่ 

ครัง้ท่ี 1 :   วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2559 
ครัง้ท่ี 2 :   วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ครัง้ท่ี 3 :  วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2560  เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และจะตรงกบัวนัท่ีวนัท่ี

ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
โดยกําหนดให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัให้สทิธิในการรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

และวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  รายละเอียดได้ถกูจดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้
ท่ี 2 (EASON-W2) ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 199,222,155 เสยีง   
ออกเสียง 199,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,222,155 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ 2,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ ครัง้ที่ 1 (EASON-T1) 

ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ครัง้
ท่ี 1 (EASON-T1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย โดย
ไม่คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ  กรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเดิมจากการคํานวณให้
ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ และมีจํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เกิน 147,711,914 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท)  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น  ทัง้นีว้นัท่ีออกและ
เสนอขาย และ วนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการรับใบแสดงสิทธินี ้ จะถกูกําหนดภายหลงั โดยคณะกรรมการบริษัท 
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นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  สอบถามวา่การออก TSR  มีข้อดีอยา่งไร  และจะมีผลกระทบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งไร 
 
ประธาน ชีแ้จงวา่บริษัทมีแผนการลงทนุทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  ดงันัน้จงึต้องระดมทนุให้สอดคล้องกบัชว่งเวลาท่ี
ต้องการลงทนุ  และเน่ืองจากใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2) มีอาย ุ 1 ปี 6 เดือน บริษัทจงึคาดวา่จะ
สามารถระดมทนุได้ในชว่งปลายปี 2560 

ในขณะท่ีใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) มีอาย ุ2 เดือนนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการ
มีมติ  ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถกําหนดระยะเวลาระดมทนุได้ชดัเจนกวา่  อีกทัง้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับสทิธิไม่
ประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุนี ้ ผู้ ถือหุ้นสามารถโอนสทิธิด้วยการขายสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้  ซึง่ผู้ ซือ้สทิธิจะเป็นผู้ ท่ี
มีความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุ  จงึทําให้บริษัทมีโอกาสระดมเงินได้ครบตามจํานวน 

สําหรับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น  เม่ือคํานวณจากการออกหุ้นสามญัทัง้
หมดแล้วคาดวา่ราคาตลาดของหุ้นจะอยู่ท่ี 2.80 บาท 
 
นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  กลา่วสรุปตอ่ท่ีประชมุวา่การออก TSR ทําให้บริษัทสามารถ
กําหนดระยะเวลารับเงินทนุได้  ในขณะท่ีการออก Warrant บริษัทไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้รับเงินทนุท่ีชดัเจนได้ 
 
ประธาน เห็นด้วยกบัข้อสรุปพร้อมกบักลา่วคําขอบคณุ 
 
นายวรพงษ์ ลาดเสนา (ผู้ ถือหุ้น) แผนการใช้เงินระบวุา่บริษัทจะชําระเงินกู้ ยืมจํานวน 100 ล้านบาท  ขอสอบถามวา่
เป็นการชําระเงินกู้ยืมทัง้หมดหรือไม ่
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่ขณะนีบ้ริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวในอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํา  ดงันัน้บริษัทจงึอาจพิจารณาชําระเงินกู้ ยืม
โดยใช้เงินท่ีจะได้รับจาก EASON-W2  สว่นงบประมาณท่ีจะใช้ในการลงทนุจะนําเงินท่ีจะได้รับจาก EASON-T1  
 
นายชญาน์วตั คาระวะวฒันา (ผู้ ถือหุ้น) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิ TSR ครบทัง้จํานวนคาดว่าบริษัทจะระดมเงินทนุได้
ประมาณ 250 ล้านบาท  จงึเข้าใจได้วา่บริษัทนา่จะมีแผนการลงทนุแล้ว  บริษัทสามารถบอกแผนการลงทนุได้หรือไม ่
 
ประธาน  กลา่ววา่บริษัทดําเนินธรุกิจผลติสีอตุสาหกรรมมายาวนานและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นเวลา
กวา่ 10 ปี  ปัจจบุนัได้ขยายธุรกิจไปยงั เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ซึง่ถือเป็นจดุยทุธศาสตร์ของรถจกัรยานยนต์  
สําหรับสีอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และหมกึพมิพ์ก็กําลงัดําเนินไปได้ด้วยดี  ดงันัน้บริษัทจงึต้องการลงทนุในธรุกิจอื่นท่ี
แตกต่างไปจากเดิมเพ่ือลดเป็นการลดความเส่ียงทางธรุกิจ 
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การดําเนินธรุกิจนํา้ด่ืมโดยบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั หรือ BBW อาจไม่ประสบผลสําเร็จ
ตามท่ีวางแผนไว้  บริษัทได้พิจารณาแล้วจงึยอมลดสดัสว่นการถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญมากกวา่
เข้ามาบริหารจดัการ  อย่างไรก็ตาม BBW ยงัคงมีการลงทนุเพิ่มขึน้อีกในอนาคต 

บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั  ปัจจบุนัคงมีเงินกู้ ยืมจากบริษัทแม่ประมาณ 60 ล้านบาท  บริษัทก็มีแนวคดิท่ี
จะเปลี่ยนเงินกู้ ยืมนีใ้ห้เป็นทนุ 

ในขณะท่ีบริษัท แอดว้านซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั หรือ APCON ซึง่ดําเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  บริษัทได้ศกึษาข้อมลูต่างๆ เก่ียวกบั APCON มาระยะใหญ่ๆ แล้ว  ประกอบกบัได้รับข้อมลูความรู้และ
คําแนะนําตา่งๆ จาก ศ.ดร.ธราพงษ์  วิทิตศานต์ เป็นอยา่งดี  ทําให้บริษัทมีความมัน่ใจใน APCON ยิ่งขึน้ 
 
นายชญาน์วตั คาระวะวฒันา (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามเพิ่มเตมิวา่บริษัทซือ้หุ้น APCON ในราคาหุ้นละ 300 บาท ในขณะท่ี
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  แสดงวา่บริษัทรับรู้ผลการดําเนินงานของ APCON แล้วใช่หรือไม่  และ APCON 
ดําเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้าด้วย  นอกจากนีผ้ลตอบแทนการลงทนุท่ีบริษัท
จะได้รับเป็นอย่างไร  และบริษัทจะจดัตัง้บริษัทยอ่ยไปร่วมตดิตามการลงทนุหรือไม่   
 
ประธาน ชีแ้จงวา่บริษัทได้พิจารณารายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการ
รับจ้างบริหารจดัการโรงไฟฟ้าของ APCON  ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ  ตลอดจนข้อมลูสําคญัอื่น
ประกอบกนัแล้ว  มีความเห็นวา่การดําเนินงานและโอกาสทางธรุกิจของ APCON อยู่ในระดบัท่ีนา่พอใจและมีศกัยภาพ
ท่ีจะสร้างผลกําไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้คุ้มคา่กบัการลงทนุ  ซึง่คาดวา่ APCON จะมีรายได้ในปี 2559 
ประมาณ 3,000 ล้านบาท  สําหรับการร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้าและการตัง้บริษัทยอ่ยเพ่ือเข้าไปลงทนุนัน้ขณะนีบ้ริษัทยงั
ไม่มีแผนงานดงักลา่ว  อยา่งไรก็ตามอาจมีความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะร่วมการลงทนุในอนาคต 
 
นางลนิดา  มทิุรางกรู (ผู้ ถือหุ้น) แสดงความเห็นวา่บริษัทกําลงัจะดําเนินธรุกิจท่ีไมมี่ความถนดั  ดงันัน้จงึมีความกงัวล
วา่ผลการดําเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกบัการลงทนุใน BBW 
 
ประธาน ชีแ้จงวา่บริษัทได้พิจารณาการลงทนุใหม่ๆ มาตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  ซึง่พบวา่การลงทนุในธรุกิจท่ีมี
ความเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจหลกั  อาจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้และสดุท้ายธรุกิจดงักลา่วอาจกลบักลายเป็นคู่แข่ง
ขนักบับริษัทขึน้อีก  สําหรับธรุกิจพลงังานและทรัพยากรนํา้ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงอยูแ่ละเป็นสิ่งท่ี
เกิดขึน้จากความต้องการภายในประเทศของเราเอง  ซึง่บริษัทพิจารณาแล้ววา่จะเป็นธรุกิจท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผล
กําไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นได้อย่างคุ้มคา่กบัการลงทนุ 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ครัง้ท่ี 1 
(EASON-T1) ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 199,227,547 เสยีง   
ออกเสียง 199,227,547 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,227,547 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ 2,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 
 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้น
สามญัจํานวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันัน้หากได้รับมติให้เพิม่ทนุจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
จะทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จาก 285,894,029 บาท (หลงัจากการลดทนุแล้ว) เป็น ทนุจดทะเบียนรวมไม่
เกิน 538,433,752 บาท  และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน เป็นดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจํานวน  538,433,752  บาท  
แบง่ออกเป็น   538,433,752  หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ    1.00   บาท  
โดยแยกออกเป็น  หุ้นสามญั  538,433,752  หุ้น  

หุ้นบริุมสทิธิ  ไม่มี 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 199,227,547 เสยีง   
ออกเสียง 199,227,547 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,227,547 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ 2,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวนไม่

เกิน 252,539,723 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือรองรับการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามท่ีท่ีประชมุมีมติอนมุตักิาร
เพิ่มทนุไว้แล้ว ดงันี ้

1. หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวนไม่เกิน 9,529,800 หุ้น เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 
2. หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวนไม่เกิน 95,298,009 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2) 
3. หุ้นสามญัเพิม่ทนุจํานวนไม่เกิน 147,711,914 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสทิธิในการ

ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ (EASON-T1) 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการ
ลงมติ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 199,227,547 เสยีง   
ออกเสียง 199,227,547 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
เห็นชอบ 197,227,547 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.00 
ไม่เห็นชอบ 2,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  ประธานขอให้ท่ีประชมุเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นหรือประเด็นตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป  
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  กลา่วเสริมเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน  โดยบริษัทได้วา่จ้างหนว่ยงาน
ภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแทนการใช้หน่วยงานภายในบริษัทเอง  เพ่ือเป็น
การป้องกนัการอะลุ้มอะลว่ยในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในต่างๆ  และในปี 2559 นี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในรายใหม่ให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทน  ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

สําหรับการมอบของชําร่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุซึง่อาจเหมือนเป็นการไม่ให้ความร่วมมือตามท่ี
สํานกังาน ก.ล.ต. ร้องขอนัน้  บริษัทยืนยนัวา่ของชําร่วยท่ีมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ไมมี่มลูคา่มากพอท่ีจะจงูใจให้ผู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุแต่ประการใด  ทัง้นีบ้ริษัทได้พิจารณาแล้ววา่เดือนเมษายนเป็นช่วงท่ีสภาพอากาศคอ่นข้างร้อน  
บริษัทจงึเลือกมอบร่มเป็นของชําร่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ  ซึง่ผู้ เข้าร่วมประชมุสว่นใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีคุ้นเคย
กบับริษัทและมีจํานวนไมม่ากนกัจงึไม่ได้ใช้งบประมาณจํานวนมากแต่อยา่งใด 
 
นางลนิดา มทิุรางกรู (ผู้ ถือหุ้น)  แสดงความเห็นวา่บริษัทไม่สมควรจดัทําของชําร่วย  เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่นตา่งมีร่ม
เป็นของตวัเองแล้ว 
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นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  ให้ข้อมลูตอ่ท่ีประชมุวา่สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ขอความร่วมมือ
ไปยงับริษัทจดทะเบียนทกุแหง่ให้พงึปฏิบตัิการงดมอบของชําร่วยแก่ผู้ ถือหุ้น  ซึง่ไมถื่อวา่เป็นคําสัง่ห้ามมอบของชําร่วย
แตป่ระการใด  ทัง้นี ้สํานกังาน ก.ล.ต. มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการเข้าประชมุจากรูปแบบเดิมท่ีผู้ ถือ
หุ้นต้องการรับของชําร่วยเป็นสิง่ตอบแทน  ไปสูว่ฒันธรรมการเข้าประชมุรูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้เป็นเวทีสําหรับการ
ซกัถามและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 
 
นายวิศิษฐ์ พนัธ์ุพยคัฆ์  (ผู้ ถือหุ้น)  แสดงความเห็นวา่หากบริษัทพิจารณางดมอบของชําร่วยแก่ผู้ ถือหุ้น  อาจสง่ผลให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุมีจํานวนไม่มากพอท่ีจะเปิดการประชมุได้ 
 
ประธาน  กลา่ววา่ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทอาจมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีมุ่งหวงัของชําร่วยอยู่บ้างแต่ก็มีจํานวนไมม่ากนกั  
อย่างไรก็ตามบริษัทคาดหวงัให้วฒันธรรมการเข้าร่วมประชมุในอนาคตจะเปลีย่นแปลงไปในทิศทางท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. 
คาดหวงัไว้เช่นกนั  
 
เม่ือผู้ ถือหุ้นไม่มีประเด็นซกัถามเพิ่มเตมิแล้ว  ประธานจงึกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 

 
 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 

 

 


