รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องรั ชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงแรงเจ้ าพระยาปาร์ ค
...............................................................................................
เปิ ดประชุม

เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้ งที่ประชุมว่าบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 286,817,400 ล้ านบาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน
285,894,029 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 285,894,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จึงทําให้ จํานวนหุ้นที่มี
้ ้น 285,894,029 หุ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 44
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงมีจํานวนทังสิ
รายและรับมอบฉันทะจํานวน 16 ราย รวมจํานวน 60 ราย และมีห้ นุ รวมจํานวน 171,927,535 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
60.13 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทังหมดของบริ
้
ษัทครบเป็ นองค์ประชุม
อนึง่ เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นระหว่างการประชุม จึงทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทั ้งสิ ้น
จํานวน 126 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 62 รายและรับมอบฉันทะจํานวน 64 ราย มีห้ นุ รวม
จํานวน 176,658,249 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 61.79 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทังหมด
้
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ น
การล่วงหน้ าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2557 – วันที่ 27 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา
3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการมายัง
บริ ษัทแต่ประการใด







เลขานุการได้ ชี ้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี ้
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนไว้ สําหรับการใช้ สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ รับจะแบ่งเป็ นวาระต่างๆ ซึง่ ได้ พิมพ์รายละเอียดไว้ ในบัตรและได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น บริ ษัทจะใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึง่
ของจํานวนหุ้นของผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีสว่ นได้
เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้ งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ ้น บริ ษัทจะขอให้ ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์งดออก
เสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านัน้ สําหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริ ษัทจะถือว่าเป็ น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่
คณะกรรมการเสนอ โดยเจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 ท่านและได้ เข้ าร่วมประชุมจํานวน 8 ท่าน ได้ แก่
นายสนัน่ เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ
นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
นายวิชยั เอกแสงกุล
กรรมการ
นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
กรรมการ
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเจน วองอิสริ ยะกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการขาดประชุมจํานวน 1 ท่าน ได้ แก่ นายวิเทียน นิลดํา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี ้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีบริ ษัทจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และ นายชยุต
โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฏหมายจากบริ ษัท สํานักกฏหมายเวลล์-เวอร์ ส จํากัด ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
นายสนัน่ เอกแสงกุล เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
มติท่ ปี ระชุม
พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

173,939,824
173,939,824
-0173,939,824
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อวัน

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 2 พิจารณารั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และพิจารณาอนุมัตริ ายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในข้ อมูลรายงานประจําปี 2557 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อม
มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สรุปผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่ากลุม่ บริษัท EASON ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยจํานวน 5
บริ ษัทและบริ ษัทร่วมจํานวน 1 บริ ษัท ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวม 473 ล้ านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 82 ล้ าน
บาทหรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 14 และมีกําไรสุทธิจํานวน 66 ล้ านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 31 ล้ านบาทหรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 32
บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตรวม 3,237 ตันลดลงจากปี 2556 จํานวน 312 ตันหรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 9 การ
ลดลงของรายได้ เป็ นผลจากการที่ธรุ กิจอุตสาหกรรมทังในภาคการผลิ
้
ตและการบริ โภค
ตลอดจนการใช้ จ่ายภาค
ครัวเรื อนหดตัวลง เนื่องจากปั จจัยความขัดแย้ งทางการเมืองภายในประเทศตั ้งแต่ช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึงไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวอย่างเชื่องช้ า
แม้ ตลาดรวมของรถจักรยานยนต์ในปี 2557 จะหดตัวลง แต่อตุ สาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ทงในประเทศและ
ั้
ต่างประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริ ษัทได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้ องกับเทคโนโลยีการ
ผลิตของลูกค้ าทําให้ มีสว่ นแบ่งการตลาดกลุม่ สีอตุ สาหกรรมอื่นเพิ่มมากขึ ้น
สําหรับปั จจัยที่มีโอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัทในปี 2558 ได้ แก่ การที่บริษัทมีพนั ธมิตรที่มีตราสินค้ าที่
แข็งแกร่งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล การเปิ ดเสรี ทางการค้ า และ การที่บริ ษัทมีชอ่ งทางการจําหน่ายสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะเดียวกันบริษัทคงมีความท้ าทายอีกหลายปั จจัย ได้ แก่ การกําหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ความ
ล่าช้ าของการกําหนดระเบียบของภาครัฐเพื่อเข้ าสู่ AEC ตลอดจนต้ นทุนการบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ าน
ความปลอดภัยที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น เป็ นต้ น
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี
มติท่ ปี ระชุม
2557 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

174,050,587
174,050,587
-0174,050,587
-0-

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 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 ซึง่ มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจําปี 2557 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อม
มอบหมายให้ นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 846 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จํานวน 41 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากการลงทุนก่อสร้ างโรงงานและ
การซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย และมีหนี ้สินรวมจํานวน 187 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2556
จํานวน 29 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18 ซึง่ เป็ นผลจากการลงทุนสําหรับบริษัทย่อยในอินโดนีเซียเช่นกัน
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น 13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2 จากกําไรสะสมที่เพิม่ ขึ ้น สําหรับกําไร
สุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ลดลง 31 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32 เนื่องจากรายได้ จากการรับจ้ างผลิตสีกลุม่
ยานยนต์ลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรม และการมีคา่ ใช้ จ่ายที่เพิม่ ขึ ้นเพื่อเตรี ยมการสําหรับโครงการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าใช้ จา่ ยบุคคลากร ค่าเดินทาง และค่าดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 33 (มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบนั ) เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง สัญญาประกันภัย ซึง่ บริษัทได้
เปิ ดเผยว่า “ฝ่ ายบริ หารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน” นัน้ ขอสอบถามว่าผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นนันจะเกิ
้
ดในลักษณะใด
ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง สัญญาประกันภัยฉบับที่ออกและปรับปรุงใหม่นี ้จะมีผล
บังคับใช้ กบั บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจการประกันภัย
ทังนี
้ ้บริษัทไม่ได้ ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้ องกับการประกันภัยจึงไม่มี
ผลกระทบแต่อย่างใด
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ กรรมการอธิบายถึงเงินทดรองจ่ายค่าซื ้ออาคารโรงงานในปี 2556 จํานวน
58 ล้ านบาทเป็ นการซื ้ออาคารในประเทศหรื อต่างประเทศ และรายการเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อยในปี 2557
เป็ นเงินจํานวน 58 ล้ านบาทนัน้ เป็ นเงินจํานวนเดียวกันกับเงินทดรองจ่ายดังกล่าวหรื อไม่ และบริษัทย่อยจะต้ องชําระ
เงินกู้ยืมนี ้คืนให้ แก่บริ ษัทใช่หรื อไม่
นายวิชยั เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าเงินทดรองจ่ายค่าซื ้ออาคารโรงงานในปี 2556 เป็ นเงินที่บริ ษัททดรองจ่าย
แทนบริ ษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด (“EI”) ซึง่ ในขณะนันคงอยู
้
ร่ ะหว่างการจดทะเบียนตังบริ
้ ษัท ภายหลังการจัดตัง้
บริ ษัทแล้ วเสร็ จในปี 2557 บริ ษัทจึงเปลี่ยนเงินจํานวนดังกล่าวเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นเพื่อเป็ นการเสริมสภาพคล่อง
ให้ แก่ EI และ EI จะชําระคืนแก่บริ ษัทเมื่อมีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติแล้ ว
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ปั จจุบนั การก่อสร้ างอาคารโรงงานและการติดตังเครื
้ ่ องจักรตลอดจนอุปกรณ์ตา่ งๆ ได้ แล้ วเสร็จ ขณะนี ้คงอยู่
ในขั ้นตอนการตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้ าโดยลูกค้ า ซึง่ ในปี แรก EI จะมีกําลังการผลิตจํานวน
1,000 ตัน และจะทยอยปรับเพิ่มกําลังการผลิตเป็ นจํานวน 3,000 ตันในอนาคต
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงอัตรากําไรของสีพน่ รถจักรยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย
ประธาน บริ ษัทคาดการณ์วา่ ในเบื ้องต้ นจะสามารถจําหน่ายสีได้ ประมาณ 800 ตันต่อปี สําหรับอัตรากําไรจะยังคงอยู่
ในเกณฑ์ที่ไม่สงู นัก อย่างไรก็ตามอัตรากําไรจะเพิ่มสูงขึ ้นซึง่ ผันแปรไปตามปริ มาณสีที่จําหน่ายได้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายการเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทย่อยจํานวน 15
ล้ านบาทในปี 2556 จึงไม่ปรากฏรายการในปี 2557
้ งไม่ปรากฏรายการในปี 2557
ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ แปลงเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นทุนในบริ ษัทย่อย ดังนันจึ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตุของการเกิดผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ
และในกรณีที่บริ ษัทมีผลกําไรจากการแปลงค่างบการเงิน จะสามารถนํามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ หรื อไม่
ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่าเนื่องจากบริ ษัทได้ มีการลงทุนใน 3 ประเทศ จึงต้ องมีการแปลงค่าเงินในงบการเงินของแต่ละ
ประเทศเป็ นเงินบาทเพื่อรวมเข้ ากับงบการเงินของบริษัทแม่ ซึง่ การแปลงค่าเงินนี ้อาจเกิดผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีการประมาณการและทบทวนผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นนี ้ทุกระยะเวลา 3 ปี และผลกําไรที่
เกิดขึ ้นจากการแปลงค่านี ้ไม่สามารถนํามาใช้ เพื่อการจ่ายเงินปั นผลได้ เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นการจ่ายจาก
ผลกําไรจากการดําเนินงานเท่านัน้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริ ษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย จึงขอทราบความแตกต่างระหว่างการลงทุน 2 ประเภทนี ้ และบริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนนันเป็
้ นการลงทุน
ในกองทุนใด
ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่า “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า” คือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีรอบการซื ้อ-ขายเร็ ว สําหรับ “เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย” คือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เน้ นการเพิ่มมูลค่าและสามารถขายได้ เมื่อมีมลู ค่าเพิม่ ขึ ้น
นายชยุต เสรี รักษ์ (ฝ่ ายบริ หาร) กล่าวเสริ มว่าบริ ษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนหลายแห่งซึง่ เป็ นกองทุนในประเทศ ใน
การนี ้บริ ษัทมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและผลตอบแทนก่อนการลงทุนเสมอ
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นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ ที่ประชุมชี ้แจงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 11 เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ซึง่ ปรากฎรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน โดยเฉพาะบริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ บันทึก
มูลค่ารายการแตกต่างจากปี ก่อนหน้ าอย่างมีนยั สําคัญ พร้ อมสอบถามว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท นอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด และ บริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับของบริ ษัทแม่หรื อไม่
นายชยุต เสรี รักษ์ (ฝ่ ายบริหาร) ชี ้แจงว่าการบันทึกรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนสําหรับบริษัท นอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด เป็ นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีโดย
้
ษัทมีผ้ สู อบบัญชีรายเดียวกันกับบริ ษัทแม่
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน ณ ปั จจุบนั ซึง่ ทังสองบริ
นางสาวมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) ในขณะที่บริ ษัทย่อยในเวียดนามได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
เวียดนาม ขอสอบถามว่าบริ ษัทย่อยในอินโดนีเซียและมาเลเซียจะมีทิศทางอย่างไร ตลอดจนคูแ่ ข่งขันเป็ นรายใด
ประธาน ชี ้แจงว่าลักษณะของธุรกิจสีอตุ สาหกรรมโดยทัว่ ไปหลังจากบริ ษัทนําเสนอสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าแล้ วจะมีขนตอน
ั้
การตรวจสอบกระบวนการผลิต การทดสอบการใช้ งานจนลูกค้ าเกิดความมัน่ ใจในสินค้ าของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัท
ย่อยในอินโดนีเซียและมาเลเซียคงอยูใ่ นขั ้นตอนนี ้จึงจําเป็ นต้ องใช้ เวลาสักระยะหนึง่ สําหรับคูแ่ ข่งขันในธุรกิจยังคงเป็ น
คูแ่ ข่งขันกลุม่ เดิม ซึง่ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทยังคงเป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตสีอตุ สาหกรรมหลักของธุรกิจนี ้
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิและให้ เผยแพร่งบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลา
มติท่ ปี ระชุม
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

176,626,577
176,626,577
-0176,626,577
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทต้ อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จนกว่าบริ ษัทจะมีทนุ สํารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สํารองรวมทังสิ
้ ้น 28,681,740 บาท ครบจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ งดการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นซึง่ มีการบันทึกรายการองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น โดยเป็ นมูลค่าที่แสดงอยูใ่ นวงเล็บหรื อค่าติดลบทังในปี
้
2556 และ 2557 นั ้นเป็ นมูลค่าที่มาจากสิ่งใด
ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่ามูลค่าดังกล่าวเป็ นผลจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยในแต่ละประเทศ
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในกรณีที่บริ ษัทมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย
นี ้จะต้ องปรับเพิ่มขึ ้นด้ วยหรื อไม่
ประธาน แจ้ งที่ประชุมว่ากรณีที่บริษัทมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียน บริ ษัทจะต้ องเพิ่มทุนสํารองตามกฎหมายด้ วยเช่นกัน
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติงดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
มติท่ ปี ระชุม
ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

176,643,478
176,643,478
-0176,633,478
10,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ตามที่

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัท รวมเงินปั นผลที่จา่ ยทังสิ
้ ้น 34.31 ล้ านบาท โดยกําหนดให้ วนั ที่ 11 มีนาคม 2558 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น
(Record Date) และกําหนดให้ ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันที่ 12 มีนาคม 2558 มี
กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2558
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเงินปั นผลอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็ นร้ อยละเท่าไรของผลกําไร
และมีอตั ราภาษีเป็ นอย่างไร พร้ อมกับเสนอแนะว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นได้ ในกรณีที่ผลกําไรจากการ
ดําเนินงานตํ่ากว่าปี อื่นๆ
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ประธาน เงินปั นผลจ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 53 ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานในปี 2557
ร้ อยละ 20

และบริ ษัทมีอตั ราภาษี

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
มติท่ ปี ระชุม
ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

176,657,478
176,657,478
-0176,657,478
-0-

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 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดวงเงินค่ าตอบแทน
กรรมการสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามที่ดํารง
ตําแหน่งนานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ซึง่ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งในปี นี ้ มีดงั นี ้
1. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ
กรรมการ
2. นายวิชยั เอกแสงกุล
3. นายเจน วองอิสริยะกุล
กรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม
2557 – วันที่ 27 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั ้งกรรมการตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ พร้ อมกันนี ้ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสําหรับปี 2558 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 2.2 ล้ านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
นายทองทศ แพงลาด (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) แสดงความเห็นว่าเนื่องจากนายเจน วองอิสริ ยะกุล ในฐานะ
กรรมการอิสระ ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการมาแล้ วจํานวน 3 วาระ รวมระยะเวลา 9 ปี ทําให้ อาจมีความอ่อนไหวในเรื่ อง
ของความมีอิสระในการกํากับดูแลนโยบายบริ หารงานได้ จึงขอทราบเหตุผลของการแต่งตั ้งเพื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการในครัง้ นี ้
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ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่ากรรมการอิสระทุกท่านของบริ ษัทล้ วนเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคมและไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทแต่ประการใด
กรรมการทุกท่านต่างมีข้อเสนอแนะทังความเห็
้
นชอบและ
สําหรับการดํารง
ความเห็นต่างมากมายในการประชุมเสมอมาซึง่ ถือว่าสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม
ตําแหน่งกรรมการจํานวน 3 วาระแม้ จะเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานตามความเห็นของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ถือเป็ นข้ อดีที่ทําให้ กรรมการมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทมากยิ่งขึ ้น ซึง่ จะช่วยให้ กรรมการสามารถ
ให้ คําแนะนําได้ อย่างต่อเนื่องหรื อทบทวนการกํากับดูแลนโยบายบริ หารงานได้ ดียิ่งขึ ้น
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของนายเจน วองอิสริ ยะกุล
นายเจน วองอิสริ ยะกุล (กรรมการ) กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนเองดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท วินเนอร์ กรุ๊ป
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2556 และยังเป็ นกรรมการบริ ษัท ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมจามจุรี จํากัด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และเป็ นอดีตนายกสมาคมนิสติ เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ยังดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกับองค์กรต่างๆมากมาย จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ วา่
ตนเองจะปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารง
มติท่ ปี ระชุม
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามผลการลงมติ ดังนี ้

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
176,657,480
เสียง
171,603,480
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 97.13
5,054,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 2.87
171,603,480
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
-0เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายวิชยั เอกแสงกุล
176,657,480
เสียง
172,027,480
เสียง
4,630,000
เสียง
172,027,480
เสียง
-0เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 97.37
คิดเป็ นร้ อยละ 2.63
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายเจน วองอิสริ ยะกุล
176,657,480
เสียง
176,647,480
เสียง
10,000
เสียง
176,647,380
เสียง
100
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99
0.01
99.99
0.01

และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

176,658,157
160,839,157
15,819,000
160,839,157
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 91.04
คิดเป็ นร้ อยละ 8.96
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจําปี 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7517
6699
6838

ระยะเวลาได้ รับ
ความเห็นชอบจาก กลต.
1 ก.ย. 53 – 2 ส.ค. 58
9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62
24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่แทน และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
745,000 บาท พร้ อมมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติ
เป็ นกรณีไป
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่
ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

176,658,157
176,648,157
10,000
176,648,157
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระประชุมตามลําดับเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้

คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามคณะกรรมการใน

นายทองทศ แพงลาด (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตภายในองค์กรแล้ ว จึง
อยากสอบถามว่าบริ ษัทมีนโยบายที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้ านการทุจริตภาคสังคมอย่างไร
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่อต้ านการทุจริตภาคเอกชนกับสภาหอการค้ าแห่ง
ประเทศไทยตังแต่
้ ในช่วงเริ่มต้ นโครงการและได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริตภายในองค์กรขึ ้น แต่บริษัทยังไม่ได้
เข้ าร่วมประกาศเจตนารมย์ตอ่ ต้ านการทุจริ ตกับแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
นางสาวมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสถานการณ์โดยรวมของบริ ษัทในปี 2558
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ในปี 2558 บริ ษัทคาดว่าแนวโน้ มผลประกอบการจะดีขึ ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา
ทังนี
้ ้บริ ษัทประมาณการจากข้ อมูลที่ได้ รับจากลูกค้ า ซึง่ ทังหมดมี
้
แผนที่จะกระตุ้นยอดขายให้ เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา
นางสาวปั ญญรัตน์ ลิม่ สืบเชื ้อ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่มีอตั รากําไรสูงที่สดุ ได้ แก่กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใด
บริ ษัทมีสดั ส่วนการขายในต่างประเทศเป็ นอย่างไร ตลอดจนขอทราบถึงกําลังการผลิตทังในเวี
้ ยดนามและอินโดนีเซีย
และบริษัทย่อยในอินโดนีเซียจะเริ่ มดําเนินงานจริงได้ เมื่อไร
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ หมึกพิพม์บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะมีอตั รากําไรสูงที่สดุ ส่วนกลุม่ สี
เคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์นั ้นแม้ จะมีอตั รากําไรที่ไม่สงู มากแต่ก็มีต้นทุนผลิตที่ตํ่ากว่า
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนยอดขายใน
ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ ้นจากในช่วง 2 -3 ปี ก่อนหน้ านี ้คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ของรายได้ รวม
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ประธาน บริ ษัทย่อยเวียดนามหรื อบริษัท อีซนึ่ อุไร เพ้ นท์ จํากัด (“EUP”) ขณะนี ้มีปริ มาณการผลิตประมาณ 600 –
700 ตันต่อปี ซึง่ อยู่ในช่วงจุดคุ้มทุน ส่วนบริ ษัทย่อยในอินโดนีเซียหรื อ บริ ษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด (“EI”) จะผลิตและ
ส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ในปี นี ้แน่นอน ปั จจุบนั บริ ษัททัง้ 2 แห่งมีกําลังการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อปี อย่างไรก็
ตามในระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทคาดหวังให้ EUP ในเวียดนาม และ EI ในอินโดนีเซียจะมีการผลิตประมาณปี ละ
2,000 ตัน และ 3,000 ตันตามลําดับ
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“BBW”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง บริ ษัทมีแผนงานอย่างไรที่จะทําให้ BBW มีผลประกอบการกําไรขึ ้นได้
ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทเห็นโอกาสในธุรกิจนํ ้าดื่มจากการที่ผ้ บู ริ โภคในปั จจุบนั มีแนวโน้ มให้ ความสําคัญเรื่ องสุขภาพ
มากขึ ้นจึงตัดสินใจดําเนินธุรกิจจําหน่ายและให้ บริ การเช่าเครื่ องกรองนํ ้า ในระยะเริ่ มต้ น BBW มีค่าเสื่อมราคาของ
เครื่ องกรองนํ ้าที่สงู ทําให้ ยงั ไม่สามารถมีกําไรได้ ปั จจุบนั BBW ได้ เริ่ มทําการตลาดจําหน่ายเครื่ องกรองนํ ้าควบคู่ไป
กับการให้ เช่า ประกอบกับ BBW จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาดซึง่ คาดว่าจะช่วยให้ ผลประกอบการในปี 2558 มี
แนวโน้ มที่ดีขึ ้น
ปิ ดประชุม

เวลา 11.55 น.

(นายสนัน่ เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม
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