รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
วันศุกร์ ท่ ี 22 เมษายน 2559 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 45
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงมีจํานวนทังสิ
ราย และรับมอบฉันทะจํานวน 36 ราย รวมจํานวน 81 ราย และมีห้ นุ รวมจํานวน 191,278,605 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
66.91 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทังหมดของบริ
้
ษัทครบเป็ นองค์ประชุม
อนึง่ เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นระหว่างการประชุม จึงทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทั ้งสิ ้น
จํานวน 145 ราย แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 71 รายและรับมอบฉันทะจํานวน 74 ราย มีห้ นุ รวม
จํานวน 199,227,547 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.69 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทังหมด
้
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ น
การล่วงหน้ าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 20 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3
เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท
แต่ประการใด







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.
9.

กรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 ท่าน ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ได้ แก่
นายสนัน่ เอกแสงกุล
ประธานกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ
นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
นายวิชยั เอกแสงกุล
กรรมการ
กรรมการ
นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเทียน นิลดํา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายเจน วองอิสริ ยะกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี ้ ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ซึง่ เป็ นผู้ที่คณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้
เข้ าเป็ นกรรมการเพิ่มเติม นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชี บริ ษัทจากบริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํ ากัด และ
นายชยุต โชติวริ ิ ยะกุล ที่ปรึกษากฏหมายจากบริษัท สํานักกฏหมายเวลล์-เวอร์ ส จํากัด ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
นายสนัน่ เอกแสงกุล เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวัน
พุธที่ 8 เมษายน 2558 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ตามผลการลงมติดงั นี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
196,952,617
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
196,952,617
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เห็นชอบ
196,952,617
ไม่เห็นชอบ
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัตริ ายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในข้ อมูลรายงานประจําปี 2558 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อม
มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สรุปผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมทราบ
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นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2558 บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างกลุม่
บริ ษัท โดยการเลิกกิจการ บริ ษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด และ การจําหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ทําให้ บริษัททัง้ 2 แห่งพ้ นสภาพจากการเป็ นบริ ษัทย่อย และส่งผลให้ กลุม่ บริ ษทั จากเดิม
ประกอบด้ วยบริษัทย่อยจํานวน 5 บริ ษัท และ บริ ษัทร่วมจํานวน 1 บริ ษัท คงเหลือบริ ษัทย่อยจํานวน 3 บริ ษัทและ
บริ ษัทร่วมจํานวน 1 บริ ษัท
บริ ษัทมีรายได้ รวม 484 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2557 จํานวน 11 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 2.4
และมีกําไรสุทธิจํานวน 71 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2557 จํานวน 5 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 8.5 ซึง่ เป็ นผล
ั ฑ์และหมึกพิมพ์ที่เพิม่ ขึ ้น
จากการที่บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตสีกลุม่ ยานยนต์และการจําหน่ายสีเคลือบบรรจุภณ
บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตสีกลุม่ ยานยนต์จํานวน 2,702 ตันเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จํานวน 118 ตันหรื อเพิ่มขึ ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 4.6 และมีปริ มาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์จํานวน 1,227 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2557
จํานวน 63 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 5.4 แม้ ธรุ กิจอุตสาหกรรมทังในภาคการผลิ
้
ตและการบริ โภค ตลอดจนการใช้
จ่ายภาคครัวเรื อนภายในประเทศจะหดตัวลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัวอย่างเชื่องช้ า แต่อตุ สาหกรรมบรรจุ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้ องกับ
ภัณฑ์ทงในต่
ั ้ างประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้ พฒ
เทคโนโลยีการผลิตของลูกค้ าทําให้ มีสว่ นแบ่งการตลาดกลุม่ สีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์เพิ่มมากขึ ้น
สําหรับปั จจัยที่มีโอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัทในปี 2559 ได้ แก่ การที่บริ ษัทมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล การมีผ้ แู ทนจําหน่ายในตลาดต่างประเทศที่แข็งแกร่ง อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มที่
ขยายตัวขึ ้น และ ความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทย ในขณะเดียวกันบริษัทคงมีความ
ท้ าทายอีกหลายปั จจัย ได้ แก่ การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ การชะลอตัวของการใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อน ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และ ข้ อกําหนดต่างๆ จากภาครัฐที่อาจไม่เอื ้อต่อการลงทุน เป็ นต้ น
ในปี 2558 บริษัทได้ รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ เป็ น “ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว” และ
ได้ รับรางวัล “Thailand Energy Awards 2015” จากกระทรวงพลังงาน ในฐานะที่มีผลงานดีเด่นด้ านการอนุรักษ์
พลังงานนอกเหนือไปจากการเป็ น “โรงงานสีขาว” ซึง่ ปลอดจากการใช้ สารเสพติดทุกประเภท
นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงความคืบหน้ าของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ และสอบถามถึงการขยาย
งานไปในประเทศอื่น เช่น ประเทศพม่า เป็ นต้ น ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
ประธาน กล่าวว่าในปี 2558 บริ ษัท อีซนึ่ อุไร เพ้ นท์ จํากัด ประเทศเวียดนาม มีปริ มาณการผลิต 700 ตัน และ
ประมาณการว่าในปี 2559 จะมีปริ มาณการผลิตเพิม่ ขึ ้นเป็ น 1,000 ตัน ทั ้งนี ้บริ ษัทคาดหวังว่าในระยะเวลา 3 ปี
ข้ างหน้ าจะมีสว่ นแบ่งตลาดสีรถจักรยานยนต์ในเวียดนามประมาณร้ อยละ 15 หรื อคิดเป็ นปริ มาณการผลิต 2,000 ตัน
สําหรับ บริษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ ดําเนินการขอใบอนุญาต
ประกอบการจากภาครัฐหลายหน่วยงาน ประกอบกับการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเข้ าเยี่ยมชมและตรวจประเมิน
กระบวนการผลิตจากลูกค้ า ซึง่ ปั จจุบนั มีความพร้ อมสําหรับการผลิตเพื่อจําหน่ายแล้ ว คาดว่าในปี 2559 จะสามารถมี
ปริ มาณการผลิตประมาณ 400 – 500 ตัน
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นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวว่า บริ ษัท อีซนึ่ ฟาร์ อีส จํากัด ประเทศมาเลเซีย มีผลิตภัณฑ์ที่มี
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งจากผู้ผลิตชันนํ
้ าของโลก ประกอบกับตลาดเครื่ องดื่มในประเทศมาเลเซียมีขนาดใหญ่กว่าตลาดใน
ประเทศไทยและผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ในมาเลเซียได้ สง่ สินค้ าออกไปหลายประเทศ จึงคาดว่าในปี 2559 จะมีแนวโน้ มที่ดี
และเป็ นปี ที่นา่ ตื่นเต้ นอีกปี หนึง่
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าบริ ษัทย่อยในเวียดนาม อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย
ต่างมีสว่ นแบ่งตลาดอย่างไร มีสภาพการแข่งขันในแต่ละประเทศเป็ นอย่างไร และบริ ษัทมีแผนที่จะเข้ าไปลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น พม่า ลาว และ กัมพูชา หรื อไม่
ประธาน ตลาดรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตจํานวน 7 – 8 ล้ านคันต่อปี หรื อมีขนาดใหญ่กว่าตลาด
ประเทศไทยประมาณ 4 เท่า บริ ษัทคาดหวังว่าในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทจะมีการผลิตประมาณ 4,000
ตันต่อปี คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 15
ตลาดรถจักรยานยนต์ในเวียดนามมีปริมาณการผลิตจํานวน 3 – 4 ล้ านคันต่อปี หรื อมีขนาดใหญ่กว่าตลาด
ประเทศไทยประมาณ 2 เท่า ในปี 2559 บริ ษัทคาดว่าจะมีปริ มาณผลิตจํานวน 1,000 ตัน และหากในอนาคตสามารถ
มีปริ มาณผลิตถึง 2,000 ตัน ประมาณการว่าจะมีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 15
สําหรับการขยายการลงทุนไปในกลุม่ ประเทศเพื่อนบ้ านนัน้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยต่างๆ ให้ รอบ
ด้ าน โดยเฉพาะการที่ลกู ค้ าขยายการลงทุนไปในต่างประเทศถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญประการหนึง่
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวว่าปั จจุบนั บริษัท อีซนึ่ ฟาร์ อีส จํากัด ประเทศมาเลเซีย มีสว่ นแบ่ง
การตลาดประมาณร้ อยละ 3 – 5 ในปี 2559 จะพยายามเพิม่ ส่วนแบ่งตลาดให้ ได้ มากขึ ้น สําหรับการลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้ านอื่นๆ นัน้ ขณะนี ้มีนกั ลงทุนไทยเริ่มเข้ าไปลงทุนบ้ างแล้ วแต่พบว่าแต่ละประเทศยังคงมีข้อจํากัดเฉพาะหลาย
ประการ
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้รับมอบอํานาจจาก นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ) สอบถามว่าบริ ษัทมีวธิ ีการตรวจหา
สารยาเสพติดในพนักงานอย่างไร บริ ษัทมีพนักงานที่เป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อไม่ พนักงานส่วนใหญ่เป็ นแรงงานฝี มือ
หรื อไม่ และมีนโยบายป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุให้ เป็ นศูนย์หรื อไม่ รวมถึงการจัดเยี่ยมชมกิจการบริ ษัท
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีโรงงานผลิตและเป็ นที่ตั ้งสํานักงานใหญ่อยูใ่ น อ.พานทอง
จ.ชลบุรี ปั จจุบนั มีพนักงานจํานวน 200 คนเศษ และมีพนักงานชาวต่างด้ าวประมาณ 10 คน โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรม
ภายในให้ แก่พนักงานเนื่องจากการผลิตสีเป็ นวิชาชีพเฉพาะด้ าน
ปกติบริ ษัทจะตรวจหาสารเสพติดในพนักงานโดย
วิธีการสุม่ ตรวจเป็ นประจําทุกไตรมาสโดยไม่มีการแจ้ งให้ พนักงานทราบเป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อให้ ได้ ผลการตรวจที่
สะท้ อนความเป็ นจริ งมากที่สดุ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดทําแปลงเกษตร หรื อ การแข่งขัน
กีฬา เพื่อเป็ นการใช้ เวลาว่างจากการปฏิบตั ิงานให้ มีประโยชน์ สําหรับนโยบายการลดอุบตั ิเหตุให้ เป็ นศูนย์นนั ้ บริ ษัท
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จัดตั ้งคณะกรรมการด้ านความปลอดภัยเพื่อรับผิดชอบและดําเนินงานมาโดยตลอด ซึง่ ส่วนใหญ่การเกิดอุบตั ิเหตุมกั
เกิดขึ ้นจากบุคคลภายนอกมากกว่า สําหรับการจัดกิจกรรมให้ ผ้ ถู ือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริ ษัทนั ้น บริ ษัทจัดให้ มีเป็ น
ประจําเกือบทุกปี ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั จํานวนผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัท
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าบริ ษัทมีการสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ให้ เกิดแก่พนักงานและองค์กรตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย หรื อ IOD ชักชวนภาคเอกชนไทย
หรื อไม่ อย่างไร
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริ ษัทเห็นด้ วยกับการที่ภาคเอกชนไทยควรสร้ างแนวร่วมปฏิบตั ิในการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีความเห็นว่าการประกาศเจตนารมย์เป็ นสิง่ ที่ทกุ องค์กรสามารถทําได้ แต่
้ ษัทจึง
ข้ อเท็จจริ งแล้ วองค์กรเหล่านันมี
้ การปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับเจตนารมย์หรื อไม่เป็ นสิง่ ที่ต้องติดตามต่อไป ดังนันบริ
มุ่งเน้ นการสร้ างแนวปฏิบตั ิและจิตสํานึกต่อต้ านการทุจริตทังในความซื
้
่อสัตย์ คุณธรรม การจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการ
เรี ยกร้ องผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางที่มิชอบ การผลิตและการบริ การที่ซื่อตรงกับลูกค้ าและคูค่ ้ าต่างๆ
ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกระดับมากกว่าการแสดงเจตนารมณ์
มติท่ ปี ระชุม
ลงมติดงั นี ้

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี 2558 ตามผลการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

197,195,155
197,195,155
197,195,155
-

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 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ซึง่ มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจําปี 2558 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อม
มอบหมายให้ นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและบริ การเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
11 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิม่ ขึ ้นของปริ มาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตาม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม และบริ ษัทมีภาษี จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการปรับโครงสร้ างเงินลงทุนใน บริ ษัท
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ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ทั ้งนี ้ส่งผลให้ กําไรสุทธิสว่ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น 5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
7.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 849 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2557 จํานวน 3 ล้ าน
บาทจากการเพิม่ ขึ ้นของเงินทุนหมุนเวียนในรูปลูกหนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัท
มีหนี ้สินรวมลดลงจากการชําระหนี ้เงินกู้ธนาคาร
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้นจากกําไรจากการ
ดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัท
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเนื่องจากบริ ษัทมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้นเพิ่มขึ ้นตามกําไรสุทธิ กําไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐานอยูท่ ี่ 0.25 บาทต่อหุ้นซึง่ เพิ่มขึ ้นตามกําไรสุทธิ สําหรับหนี ้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่ลดลงอยู่ที่ 0.23 เท่า จากการที่บริ ษัทได้ ชําระเงินกู้ยืมธนาคาร
้ นของรายได้ จากส่วนรับจ้ างผลิตและส่วนผลิตเพื่อ
นายชญาน์วตั คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงกําไรขันต้
จําหน่ายเอง พร้ อมกับสอบถามถึงสาเหตุการลดลงของการชําระภาษี เงินได้ จาก 15 ล้ านบาท หรื อ 11 ล้ านบาทในปี
ก่อนหน้ า เป็ น 2 ล้ านบาทเศษในปี 2558
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าอัตรากําไรจากการรับจ้ างผลิตสีรถจักรยานยนต์และชิ ้นส่วนจะเป็ น
อัตรากําไรแบบขันบั
้ นได อัตรากําไรจึงมีความผันแปรไปตามปริ มาณที่ผลิตและความนิยมของผลิตภัณฑ์ที่รับจ้ างผลิต
ในเบื ้องต้ นอัตรากําไรเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 50 สําหรับอัตรากําไรผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจําหน่ายเองจะมีอตั รากําไร
ขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 30
ประธาน กล่าวเสริ มว่าการชําระภาษี ที่ลดลงในปี 2558 เป็ นผลจากการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย (บริ ษัท
ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด) จึงทําให้ บริ ษัทมีภาระภาษี เงินได้ ลดลง
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิและให้ เผยแพร่งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
มติท่ ปี ระชุม
31 ธันวาคม 2557 ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

197,195,155
197,195,155
197,195,155
-

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 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ อนุมัตกิ ารจ่ ายปั น
ผลสําหรั บผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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
้ ้น 28,681,740 บาท ครบจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สํารองรวมทังสิ
ตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ งดการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ
0.07333 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1) จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทในอัตรา 30 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใด มี
เศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03333 บาท
2) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
รวมเงินปั นผลที่จ่ายทั ้งสิ ้น 20.96 ล้ านบาท โดยกําหนดให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น
(Record Date) และกําหนดให้ ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 มี
กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
การจ่ายปั นผลครัง้ นี ้ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ซึง่ กําหนดให้ จ่ายปั นผลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว แต่บริ ษัทอาจ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าที่กําหนดได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินงาน เนื่องจากบริ ษัทคง
มีแผนงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนหลายประการ
นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการปั นผลเป็ นเงินสดจํานวน 0.04 บาทนัน้ บริ ษัทเตรี ยมไว้ สําหรับการ
ชําระภาษีของผู้ถือหุ้นใช่หรื อไม่ และเมื่อรวมมูลค่าเข้ ากับหุ้นปั นผลแล้ ว บริ ษัทจ่ายปั นผลเกินกว่านโยบายการจ่ายปั น
ผลที่กําหนดไว้ ที่ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหรื อไม่
ประธาน ชี ้แจงว่าตามระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการจ่ายหุ้นปั นผล จะคํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้
คือหุ้นละ 1 บาท ไม่ใช่คํานวณจากราคาตลาด ดังนั ้นอัตราการจ่ายปั นผลครัง้ นี ้จึงไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
นางลินดา มุทิรางกูร (ผู้ถือหุ้น) บริ ษัทจ่ายปั นผลในอัตราที่ลดลงเรื่ อยๆ จึงสอบถามว่ามีโอกาสปรับอัตราการจ่ายปั น
ผลเพิ่มขึ ้นในอนาคตหรื อไม่
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ประธาน ชี ้แจงว่าการลดอัตราการจ่ายปั นผลในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมานี ้ บริ ษัทมีความคาดหวังว่าจะเป็ นการสะสมพลังเพื่อ
ก้ าวต่อไปอย่างมัน่ คงในอนาคต
ที่ประชุมมีมติงดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผล
มติท่ ปี ระชุม
สําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

197,195,255
197,195,255
197,195,255
-

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 5 พิจารณาและอนุมัตกิ ารการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่ งตามวาระ
การแต่ งตัง้
กรรมการเข้ าใหม่ และกําหนดวงเงินค่ าตอบแทนกรรมการสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามที่ดํารง
ตําแหน่งนานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 20 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด คณะกรรมการบริษัทจึง
มีมติเห็นชอบให้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งกรรมการในปี นี ้ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
2. นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
กรรมการ
กรรมการอิสระ
3. นายวิเทียน นิลดํา
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตั ้งกรรมการเพิ่มเติมจํานวน 1 ท่าน ให้ เข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ ได้ แก่ ศาตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัท และ ศาตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ได้ กล่าวแนะนําตัวต่อที่ประชุมว่า
ตนเองมีความเชี่ยวชาญด้ านพลังงานโดยเฉพาะด้ านพลังงานไฟฟ้า
สําหรับรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทํางานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนการถือหุ้นในบริ ษัท
และการดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริ ษัทอื่นได้ ถกู จัดส่งแก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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พร้ อมกันนี ้ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสําหรับปี 2559 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้ านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
มติท่ ปี ระชุม
กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายสนิท เอกแสงกุล
เสียง
197,222,155
เสียง
195,552,155
เสียง
1,670,000
เสียง
195,552,155
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.15
คิดเป็ นร้ อยละ
0.85
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวสิรินนั ท์
197,222,155
192,827,155
4,395,000
192,827,155
-

เอกแสงกุล
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 97.77
คิดเป็ นร้ อยละ
2.23
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายวิเทียน
197,222,155
197,022,155
200,000
197,022,055
100

นิลดํา
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.90
0.10
99.99
0.01

มีมติแต่งตังกรรมการเพิ
้
ม่ เติมจํานวน 1 ท่าน ให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
197,222,155
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
197,222,155
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
เห็นชอบ
197,222,155
ไม่เห็นชอบ
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

197,222,155
181,957,155
15,265,000
181,957,155
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 92.26
คิดเป็ นร้ อยละ
7.74
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจําปี 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
นางสาววันนิสา งามบัวทอง

9169
6699
6838

ระยะเวลาได้ รับ
ความเห็นชอบจาก กลต.
20 ม.ค. 58 – 19 ม.ค. 63
9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62
24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทน
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ซึง่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินเป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันแล้ ว (ปี 2554 – 2558) ใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่แทน และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
780,000 บาท พร้ อมมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติ
เป็ นกรณีไป ทั ้งนี ้บริ ษัทได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ ว
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559
มติท่ ปี ระชุม
ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

197,222,155
197,222,155
197,222,155
-

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 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าปั จจุบนั บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 923,371 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวม 923,371 บาท ซึง่ แบ่งเป็ นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
บริ ษัทของกรรมการ ผู้บริ หาร (ซึ่งมิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ESOP) จํานวน
550,603 หุ้น ซึง่ สิ ้นอายุตั ้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และ หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นบริ ษัท (EASON-W1) จํานวน 372,768 หุ้น ซึง่ สิ ้นอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 เมษายน 2554 หากบริ ษัทจะเพิ่ม
ทุน จดทะเบี ย น บริ ษัทจะต้ อ งลดทุน จดทะเบีย นโดยการยกเลิ ก หุ้นสามัญ ที่ ยัง ไม่ไ ด้ จํา หน่า ยก่ อนที่ จะเพิ่ม ทุน จด
ทะเบียน และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัท
จาก 286,817,400 บาท คงเหลือ 285,894,029 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการแปลงสภาพตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื ้อหุ้นบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น และเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจํานวน
285,894,029 บาท
แบ่งออกเป็ น
285,894,029 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
1.00
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
285,894,029 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้
มติท่ ปี ระชุม
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

197,222,155
197,222,155
197,222,155
-

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 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ครั ง้ ที่ 2 (EASON-W2)
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 2
(EASON-W2)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคํานวณให้ ปัดเศษ
หุ้นนันทิ
้ ้ง และมีจํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิไม่เกิน 95,298,009 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และราคาใช้ สทิ ธิ 1.70 บาทต่อหุ้น มีกําหนดออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2559 มีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ จํานวน 3 ครัง้ ในวันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี ได้ แก่
ครัง้ ที่ 1 :
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ครัง้ ที่ 2 :
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ครัง้ ที่ 3 :
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย และจะตรงกับวันที่วนั ที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยกําหนดให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันให้ สทิ ธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
และวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รายละเอียดได้ ถกู จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ 2 (EASON-W2) ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

199,222,155
199,222,155
197,222,155
2,000,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 99.00
คิดเป็ นร้ อยละ
1.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกใบแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครัง้ ที่ 1 (EASON-T1)
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครัง้
ที่ 1 (EASON-T1) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคํานวณให้
ปั ดเศษหุ้นนั ้นทิ ้ง และมีจํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรเพื่อรองรับการใช้ สิทธิไม่เกิน 147,711,914 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
้ ้วันที่ออกและ
1 บาท) ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้ สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น ทังนี
เสนอขาย และ วันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการรับใบแสดงสิทธินี ้ จะถูกกําหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท
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นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าการออก TSR มีข้อดีอย่างไร และจะมีผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร
้
ดังนันจึ
้ งต้ องระดมทุนให้ สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่
ประธาน ชี ้แจงว่าบริษัทมีแผนการลงทุนทั ้งระยะสันและระยะยาว
ต้ องการลงทุน และเนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (EASON-W2) มีอายุ 1 ปี 6 เดือน บริ ษัทจึงคาดว่าจะ
สามารถระดมทุนได้ ในช่วงปลายปี 2560
ในขณะที่ใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1) มีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ
มีมติ ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถกําหนดระยะเวลาระดมทุนได้ ชดั เจนกว่า อีกทังในกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับสิทธิไม่
ประสงค์ที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิด้วยการขายสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึง่ ผู้ซื ้อสิทธิจะเป็ นผู้ที่
มีความประสงค์ที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทําให้ บริ ษัทมีโอกาสระดมเงินได้ ครบตามจํานวน
สําหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น
เมื่อคํานวณจากการออกหุ้นสามัญทัง้
หมดแล้ วคาดว่าราคาตลาดของหุ้นจะอยู่ที่ 2.80 บาท
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่าวสรุปต่อที่ประชุมว่าการออก TSR ทําให้ บริ ษัทสามารถ
กําหนดระยะเวลารับเงินทุนได้ ในขณะที่การออก Warrant บริ ษัทไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้ รับเงินทุนที่ชดั เจนได้
ประธาน เห็นด้ วยกับข้ อสรุปพร้ อมกับกล่าวคําขอบคุณ
นายวรพงษ์ ลาดเสนา (ผู้ถือหุ้น) แผนการใช้ เงินระบุวา่ บริ ษัทจะชําระเงินกู้ยืมจํานวน 100 ล้ านบาท ขอสอบถามว่า
เป็ นการชําระเงินกู้ยืมทังหมดหรื
้
อไม่
้ ษัทจึงอาจพิจารณาชําระเงินกู้ยืม
ประธาน ชี ้แจงว่าขณะนี ้บริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวในอัตราดอกเบี ้ยที่ตํ่า ดังนันบริ
โดยใช้ เงินที่จะได้ รับจาก EASON-W2 ส่วนงบประมาณที่จะใช้ ในการลงทุนจะนําเงินที่จะได้ รับจาก EASON-T1
นายชญาน์วตั คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิ TSR ครบทั ้งจํานวนคาดว่าบริ ษัทจะระดมเงินทุนได้
ประมาณ 250 ล้ านบาท จึงเข้ าใจได้ วา่ บริ ษัทน่าจะมีแผนการลงทุนแล้ ว บริ ษัทสามารถบอกแผนการลงทุนได้ หรื อไม่
ประธาน กล่าวว่าบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตสีอตุ สาหกรรมมายาวนานและได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นเวลา
กว่า 10 ปี ปั จจุบนั ได้ ขยายธุรกิจไปยัง เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ซึง่ ถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ของรถจักรยานยนต์
้ ษัทจึงต้ องการลงทุนในธุรกิจอื่นที่
สําหรับสีอตุ สาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และหมึกพิมพ์ก็กําลังดําเนินไปได้ ด้วยดี ดังนันบริ
แตกต่างไปจากเดิมเพื่อลดเป็ นการลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
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การดําเนินธุรกิจนํ ้าดื่มโดยบริ ษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด หรื อ BBW อาจไม่ประสบผลสําเร็ จ
ตามที่วางแผนไว้ บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วจึงยอมลดสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า
เข้ ามาบริ หารจัดการ อย่างไรก็ตาม BBW ยังคงมีการลงทุนเพิ่มขึ ้นอีกในอนาคต
บริ ษัท อีซนึ่ อินโดนีเซีย จํากัด ปั จจุบนั คงมีเงินกู้ยืมจากบริ ษัทแม่ประมาณ 60 ล้ านบาท บริ ษัทก็มีแนวคิดที่
จะเปลี่ยนเงินกู้ยืมนี ้ให้ เป็ นทุน
ในขณะที่บริ ษัท แอดว้ านซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จํากัด หรื อ APCON ซึง่ ดําเนินธุรกิจรับจ้ างก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้า บริ ษัทได้ ศกึ ษาข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ APCON มาระยะใหญ่ๆ แล้ ว ประกอบกับได้ รับข้ อมูลความรู้และ
คําแนะนําต่างๆ จาก ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ เป็ นอย่างดี ทําให้ บริ ษัทมีความมัน่ ใจใน APCON ยิ่งขึ ้น
นายชญาน์วตั คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทซื ้อหุ้น APCON ในราคาหุ้นละ 300 บาท ในขณะที่
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท แสดงว่าบริ ษัทรับรู้ผลการดําเนินงานของ APCON แล้ วใช่หรื อไม่ และ APCON
ดําเนินธุรกิจก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรื อร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าด้ วย นอกจากนี ้ผลตอบแทนการลงทุนที่บริ ษัท
จะได้ รับเป็ นอย่างไร และบริ ษัทจะจัดตังบริ
้ ษัทย่อยไปร่วมติดตามการลงทุนหรื อไม่
ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการ
รับจ้ างบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าของ APCON ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน ตลอดจนข้ อมูลสําคัญอื่น
ประกอบกันแล้ ว มีความเห็นว่าการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยู่ในระดับที่นา่ พอใจและมีศกั ยภาพ
ที่จะสร้ างผลกําไรตอบแทนให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นได้ ค้ มุ ค่ากับการลงทุน ซึง่ คาดว่า APCON จะมีรายได้ ในปี 2559
ประมาณ 3,000 ล้ านบาท สําหรับการร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าและการตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อเข้ าไปลงทุนนั ้นขณะนี ้บริ ษัทยัง
ไม่มีแผนงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามอาจมีความเป็ นไปได้ ที่บริษัทจะร่วมการลงทุนในอนาคต
นางลินดา มุทริ างกูร (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าบริ ษัทกําลังจะดําเนินธุรกิจที่ไม่มีความถนัด ดังนั ้นจึงมีความกังวล
ว่าผลการดําเนินงานจะไม่เป็ นไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกับการลงทุนใน BBW
ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ พิจารณาการลงทุนใหม่ๆ มาตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ซึง่ พบว่าการลงทุนในธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก อาจทําให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นและสุดท้ ายธุรกิจดังกล่าวอาจกลับกลายเป็ นคู่แข่ง
ขันกับบริ ษัทขึ ้นอีก สําหรับธุรกิจพลังงานและทรัพยากรนํ ้าถือเป็ นปั จจัยที่มีความจําเป็ นต่อการดํารงอยูแ่ ละเป็ นสิ่งที่
เกิดขึ ้นจากความต้ องการภายในประเทศของเราเอง ซึง่ บริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าจะเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพที่จะสร้ างผล
กําไรตอบแทนให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นได้ อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครัง้ ที่
(EASON-T1) ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
199,227,547
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
199,227,547
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
197,227,547
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.00
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
2,000,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.00

1

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้น
สามัญจํานวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนันหากได้
้
รับมติให้ เพิม่ ทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะทําให้ บริษัทมีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจาก 285,894,029 บาท (หลังจากการลดทุนแล้ ว) เป็ น ทุนจดทะเบียนรวมไม่
เกิน 538,433,752 บาท และเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจํานวน
538,433,752 บาท
แบ่งออกเป็ น
538,433,752 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
1.00
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
538,433,752 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
มติท่ ปี ระชุม
ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
199,227,547
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
199,227,547
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.00
เห็นชอบ
197,227,547
ไม่เห็นชอบ
2,000,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.00
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่
เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ าร
เพิ่มทุนไว้ แล้ ว ดังนี ้
1. หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 9,529,800 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
2. หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 95,298,009 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)
3. หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 147,711,914 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในการ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1)
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการ
มติท่ ปี ระชุม
ลงมติ ดังนี ้
เสียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
199,227,547
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ออกเสียง
199,227,547
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.00
เห็นชอบ
197,227,547
ไม่เห็นชอบ
2,000,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.00
ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระประชุมตามลําดับเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อคิดเห็นหรื อประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อไป

ประธานขอให้ ที่ประชุมเสนอแนะ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริ มเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้ วา่ จ้ างหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลานานหลายปี แทนการใช้ หน่วยงานภายในบริษัทเอง เพื่อเป็ น
การป้องกันการอะลุ้มอะล่วยในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่างๆ และในปี 2559 นี ้ คณะกรรมการ
้ ้เพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้ พิจารณาว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในรายใหม่ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน ทังนี
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับการมอบของชําร่วยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุมซึง่ อาจเหมือนเป็ นการไม่ให้ ความร่วมมือตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอนัน้ บริ ษัทยืนยันว่าของชําร่ วยที่มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นนั ้นไม่มีมลู ค่ามากพอที่จะจูงใจให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มาเข้ าร่วมประชุมแต่ประการใด
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าเดือนเมษายนเป็ นช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้ างร้ อน
บริ ษัทจึงเลือกมอบร่มเป็ นของชําร่วยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ซึง่ ผู้เข้ าร่ วมประชุมส่วนใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ค้ นุ เคย
กับบริ ษัทและมีจํานวนไม่มากนักจึงไม่ได้ ใช้ งบประมาณจํานวนมากแต่อย่างใด
นางลินดา มุทิรางกูร (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรจัดทําของชําร่ วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกท่านต่างมีร่ม
เป็ นของตัวเองแล้ ว
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นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ขอความร่วมมือ
ไปยังบริ ษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ พงึ ปฏิบตั ิการงดมอบของชําร่วยแก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ ไม่ถือว่าเป็ นคําสัง่ ห้ ามมอบของชําร่วย
้ ้ สํานักงาน ก.ล.ต. มีวตั ถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเข้ าประชุมจากรูปแบบเดิมที่ผ้ ถู ือ
แต่ประการใด ทังนี
หุ้นต้ องการรับของชําร่วยเป็ นสิง่ ตอบแทน
ไปสูว่ ฒ
ั นธรรมการเข้ าประชุมรูปแบบใหม่ที่ม่งุ เน้ นให้ เป็ นเวทีสําหรับการ
ซักถามและติดตามการบริ หารงานของคณะกรรมการบริษัท
นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าหากบริ ษัทพิจารณางดมอบของชําร่วยแก่ผ้ ถู ือหุ้น อาจส่งผลให้
ผู้เข้ าร่ วมประชุมมีจํานวนไม่มากพอที่จะเปิ ดการประชุมได้
ประธาน กล่าวว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทอาจมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ม่งุ หวังของชําร่วยอยู่บ้างแต่ก็มีจํานวนไม่มากนัก
อย่างไรก็ตามบริษัทคาดหวังให้ วฒ
ั นธรรมการเข้ าร่วมประชุมในอนาคตจะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่สํานักงาน ก.ล.ต.
คาดหวังไว้ เช่นกัน
เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม

เวลา 12.15 น.

(นายสนัน่ เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม
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