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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องรัชวิภา อาคารธาราทพิย์  โรงแรงเจ้าพระยาปาร์ค 
............................................................................................... 

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานกุารแจ้งท่ีประชมุวา่บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 286,817,400 ล้านบาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 
285,894,029 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 285,894,029 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงมีจํานวนทัง้สิน้ 285,894,029 หุ้น  และมีผู้ เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองรวมถึงการมอบ
ฉนัทะรวมทัง้สิน้จํานวน 98 ราย  รวมจํานวน 169,446,475 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยทัง้หมด
ของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ  พร้อมชีแ้จงวิธีลงคะแนน 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 

 
กรรมการมาประชุม 

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 
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นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555    จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2555  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555     เม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2555  ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 169,446,475 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
ออกเสียง 169,446,475 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นชอบ 169,446,475 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และพจิารณาอนุมัตริายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในข้อมลูรายงานประจําปี 2555 และได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  โดย
มอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 663 ล้านบาท ซึง่ลดลง
จากปี 2554 จํานวน 52 ล้านบาท หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 7 เน่ืองจากการท่ีบริษัทได้ร่วมมือทางธรุกิจกบัคูค้่าเพ่ือทํา
หน้าท่ีผลติสกีลุม่ยานยนต์ในระยะเวลาท่ีผา่นมา  บริษัทได้ชว่ยทําหน้าท่ีในการจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบให้แกคู่ค้่ามาโดย
ตลอด  กระทัง่ในปี 2555 คูค้่าได้มีประสบการณ์ด้านวตัถดุิบมากขึน้และเร่ิมจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบได้ด้วยตนเอง  จงึทําให้
รายได้ของบริษัทซึง่เป็นรายได้จากการซือ้มา-จําหนา่ยไปของวตัถดุิบให้แกคู่ค้่าลดลง  ในขณะท่ีปี 2555 มีกําไรสทุธิ
จํานวน 111 ล้านบาท เพิ่มสงูขึน้จากปี 2554 จํานวน 60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 117  เป็นผลจากปริมาณ
การผลิตสีกลุม่ยานยนต์ท่ีเพิม่มากขึน้ร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า  พร้อมกบับริษัทมีสว่นแบง่การตลาดท่ีเพิ่มขึน้จากสี
อตุสาหกรรมอื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ซึง่มีปริมาณการผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า 
 การฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์และนโยบายรถยนต์คนัแรก  การขยายตวัของอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์
และการเพ่ิมยอดขายในตา่งประเทศเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทมีผลการดําเนินการท่ีดีในปี 2555  สําหรับปัจจยัท่ีมี
โอกาสสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทในปี 2556 ได้แก่ การเพ่ิมกําลงัการผลติของอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์  การตกลงเขต
การค้าเสรี  การได้รับความสนบัสนนุจากคูค้่าท่ีจะชว่ยขยายฐานลกูค้าในตา่งประเทศ เป็นต้น  อย่างไรก็ตามคงมีความ
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ท้าทายอีกหลายปัจจยัในปี 2556 ได้แก่ การบริหารจดัการสารเคมี  ข้อกําหนด-กฎหมายท่ียงัคงขาดความชดัเจน หรือ 
แรงงานฝีมือท่ีมีปริมาณจํากดั เป็นต้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุตัิการเผยแพร่รายงานประจําปี 
2555  ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 169,706,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
ออกเสียง 169,706,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นชอบ 169,706,279 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 

 
 
วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2555 ซึง่มีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินประจําปี 2555 และได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  โดย
มอบหมายให้นายสนิท  เอกแสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 38 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบจากปีก่อนหน้า  จากการเพิ่มขึน้จากลกูหนีก้ารค้า เงดิทดรองจ่ายท่ีดินของบริษัท
ยอ่ยในประเทศอนิโดนีเซีย (12.84 ล้านบาท) และเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  

หนีส้นิรวมลดลง 36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เน่ืองจากบริษัทได้ชําระหนีส้นิระยะสัน้และชําระคืนเงิน
กู้ ยืมระยะยาวแก่ธนาคาร  และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 72 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 14 จากปี
ก่อนหน้า 

กําไรสทุธิรวมเพิ่มขึน้ 60 ล้านบาทซึง่ในภาพรวมมาจากรายได้รับจ้างผลติ  สว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัทร่วม 
และผลกําไรของบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนาม สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิรวมเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 9  โดยสว่นใหญ่เกิด
จากรายได้ธรุกิจรับจ้างผลิตท่ีเพิม่ขึน้ตามปริมาณการผลิต 

อตัราผลตอบแทนทรัพย์สินเพิ่มสงูขึน้อยู่ในอตัราร้อยละ 18.6 แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการใช้
สนิทรัพย์ในการทํากําไรเพิ่มขึน้  และมีอตัราตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มสงูขึน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 18.8 สะท้อนภาพ
ประสทิธิภาพในการทํากําไรของบริษัทและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นได้รับเพิ่มขึน้ 
 
 
 



 AGM 2556 หน้า 4/10 
 

นายสธีุร์  สหสัสะรังษี (ผู้ ถือหุ้น) มลูคา่ตามบญัชีต่อหุ้นในปี 2555 ปรับลดลงเหลือ 2.0 บาท เน่ืองจากสว่นของผู้
ถือหุ้นเพิ่มสงูขึน้มากซึง่มาจากการเพิ่มทนุหรือการแปลงสทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ  จึงขอทราบวา่บริษัทมีแผนเพิ่ม
ทนุหรือออกใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นอกีหรือไม ่
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้หมดอายแุล้ว  และจะ
ดําเนินการลดทนุสําหรับสิทธิท่ีคงเหลือ  ขณะนีบ้ริษัทยงัไมมี่แผนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ตอ่ไป 
 
นายสธีุร์  สหสัสะรังษี (ผู้ ถือหุ้น) รายได้จากสีอตุสาหกรรมอ่ืนคืออตุสาหกรรมใด  และสียานยนต์เป็นสีเฉพาะ
รถจกัรยานยนต์หรือรวมถงึสีรถยนต์ด้วย 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) สีอตุสาหกรรมอ่ืนคือสีท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหาร ได้แก่ สี
เคลือบบรรจภุณัฑ์โลหะทัง้ภายในและภายนอก  โดยเฉพาะฝาจีบขวดเคร่ืองดื่มซึง่บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดประมาณ
ร้อยละ 70 – 80  นอกจากนีบ้ริษัทยงัเป็นผู้ผลติและจําหน่ายหมกึพมิพ์บรรจภุณัฑ์โลหะสําหรับอีกด้วย  สําหรับสีกลุม่
ยานยนต์บริษัทเป็นผู้ผลติสีรถจกัรยานยนต์  และได้ร่วมทนุกบับริษัทผู้ผลติสีจากประเทศญ่ีปุ่ น (บริษัท ออริจิน อีซึน่ 
เพ้นท์ จํากดั) เพ่ือผลติสีพน่ชิน้สว่นรถยนต์ด้วย 
 
ประธาน  กลา่วเสริมวา่สีพน่รถยนต์เป็นตลาดสีท่ีมีขนาดใหญ่ซึง่มีอตัราการแขง่ขนัท่ีสงูในขณะท่ีมีผลตอบแทนตํ่า  ซึง่
หากบริษัทพบวา่มีกลุม่ลกูค้าท่ีชดัเจนและมีผลตอบแทนคุ้มค่ากบัการลงทนุผลติแล้ว  อาจมีความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะ
พิจารณาด้านการผลติตอ่ไป 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัและให้เผยแพร่งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 171,650,080 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
ออกเสียง 171,650,080 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นชอบ 171,650,080 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
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วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่บริษัทจะมีทนุ
สํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 87,063,767.07 บาท  จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรเงิน
จํานวน 4,353,188.35 บาท ไว้เป็นทนุสํารองตามกฏหมาย 

พร้อมกบัเสนอท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท  โดยกําหนดให้วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  และกําหนดให้ปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 มีกําหนดให้จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
วนัท่ี 26 เมษายน 2556  รวมเงนิปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ 62,896,686 บาท 
 
นางสาวราตรี  วิศิษฏ์สรุวงศ์ (ผู้ ถือหุ้น) เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการแบง่จา่ยเงินปันผลเป็นรายไตรมาสหรือรายหก
เดือน  เพ่ือเป็นการจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นคงสถานะการเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทระยะเวลานานขึน้ 
 
ประธาน  ขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะซึง่คณะกรรมการบริษัทจะรับไว้เพ่ือการพิจารณาตอ่ไป 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย  และมีมติ
อนมุตักิารจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุ
ประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 171,676,493 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
ออกเสียง 171,676,493 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นชอบ 171,676,493 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
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วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ีดํารง
ตําแหนง่นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหน่งการเป็นกรรมการ  ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งในปีนี ้มีดงันี ้

1. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
2. นางสาวสริินนัท์ เอกแสงกลุ  กรรมการ 
3. นายวิเทียน  นิลดํา   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก

วาระหนึง่  พร้อมกนันีไ้ด้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 เป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท  โดยวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัใิห้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามผลการลงมติ ดงันี ้

นายสนิท  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 171,706,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 1,970,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.15 
ออกเสียง 169,736,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.85 
เห็นชอบ 169,736,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 

 
นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกุล 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 171,706,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 5,695,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.31 
ออกเสียง 166,011,847 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.69 
เห็นชอบ 166,011,847 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 

 
นายวิเทียน  นิลดํา 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 171,706,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 500,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.29 
ออกเสียง 171,206,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.71 
เห็นชอบ 171,206,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
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และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 171,706,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง 18,709,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.89 
ออกเสียง 152,997,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.11 
เห็นชอบ 152,997,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 

 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 
      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ระยะเวลาได้รับ 

ความเหน็ชอบจาก กลต. 
1. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง 7517 1 ก.ย. 53 – 2 ส.ค. 58 
2. นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัดิ ์ 6699 21 เม.ย. 52 – 8 มี.ค. 57 
3. นายพิชยั  ดชัณาภิรมย์ 2421 9 ส.ค. 54 – 8 ส.ค. 59 

 
พร้อมกบัเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสาํหรับค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ประจําปี 2556  เป็นเงินจํานวน 610,000 บาท  และเห็นสมควรมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้
กําหนดคา่ใช้จา่ยพิเศษ (ถ้ามี) นอกเหนือจากการสอบบญัชีปกตเิป็นกรณีไป 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตามท่ี
ประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 171,706,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
ออกเสียง 171,706,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นชอบ 171,706,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
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เม่ือท่ีประชมุพิจารณาวาระประชมุตามลําดบัข้างต้นแล้ว  ประธานได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ิมเติมวาระ
ประชมุเพ่ือรับรองการจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย  ซึง่ท่ีปรึกษากฏหมายได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ประเด็นท่ีจะ
เสนอให้บรรจเุข้าเป็นวาระประชมุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นท่ีมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 
ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเตมิประเด็นดงักลา่วเข้าเป็นวาระประชมุด้วยจํานวนหุ้นเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ดงันี ้

 
หุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด 285,894,029 หุ้น  
จํานวนหุ้น 1 ใน 3 95,298,010 หุ้น  
ท่ีประชมุเห็นชอบ 171,841,947 หุ้น **เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด** 

ท่ีประชมุไม่เห็นชอบ -0- หุ้น  
 
 
วาระที่ 7  พจิารณารับรองการจัดตัง้บริษัทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยี 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีบริษัทได้แจ้งผู้ ถือหุ้นผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือทราบถงึมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจกิายน 2555  ได้อนมุตักิารจดัตัง้บริษัทยอ่ยในประเทศอนิโดนีเซียเพ่ือ
ผลติและจําหน่ายสีอตุสาหกรรมและเป็นการขยายฐานลกูค้าของบริษัทในอนาคต  ภายในวงเงินลงทนุไม่เกิน 3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 93 ล้านบาท)  และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แทนบริษัทในการเจรจาธรุกิจ
หรือดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง  และจะแจ้งความคืบหน้าของการจดัตัง้บริษัทย่อยได้ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 นัน้ 
 เน่ืองจากประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลาดท่ีสําคญัของผู้ผลติรถจกัรยานยนต์  โดยในปี 2555 ตลาด
รถจกัรยานยนต์ในอินโดนีเซียมีปริมาณจําหนา่ย 7.1 ล้านคนั ซึง่มีขนาดใหญ่เป็นลําดบัท่ี 3 ของโลกรองจากประเทศ
อนิเดียและจีน และมีปริมาณการใช้รถจกัรยานยนต์อตัราท่ีสงูกวา่ประเทศไทยถงึ 3 เทา่ตวั  ประกอบกบับริษัทมีสญัญา
ความร่วมมือทางธรุกิจเพ่ือเป็นผู้ผลติในกลุม่ประเทศอาเซียนแล้ว  ขณะนีจ้งึได้จดัตัง้บริษัทย่อยทนุจดทะเบียน 3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขึน้ในประเทศอนิโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว  ทัง้นีค้าดวา่จะสามารถเร่ิมการผลติได้ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 
2557 และคาดหวงัให้มีสว่นแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 10 – 15 ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 
 
ผู้ ถือหุ้น บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทย่อยนีอ้ย่างไร  และต้องการพนัธมิตรร่วมทนุในอนิโดนีเซียหรือไม่ 
 
ประธาน ขณะนีบ้ริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทยอ่ยและยงัไมมี่ความจําเป็นในการหาพนัธมิตรในอินโดนีเซีย  
เน่ืองจากงานการตลาดอยูใ่นความรับผดิชอบของ BASF ซึง่ได้มีการดําเนินงานในอินโดนีเซียมาก่อนหน้านีแ้ล้ว  บริษัท
คงมุ่งทําหน้าท่ีการผลติสินค้าให้มีคณุสมบตัติรงตามความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั  นอกจากนีบ้ริษัทได้เตรียม
บคุลากรไว้ในโครงการนีแ้ล้วทัง้การผลติ การควบคมุคณุภาพ ตลอดจนการฝึกภาษาท้องถ่ิน 
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ผู้ ถือหุ้น  บริษัทเตรียมการด้านวตัถดุิบในประเทศอนิโดนีเซียอยา่งไร  และนิคมอตุสาหกรรม Bekasi ตัง้อยูเ่มืองใด 
 
ประธาน บริษัทจะดําเนินงานร่วมกบัคูค้่าในลกัษณะเดียวกนักบัในประเทศไทยและเวียดนามซึง่คูค้่าเป็นผู้ รับผดิชอบ
ในการจดัหาวตัถดุิบ  สําหรับนิคมอตุสาหกรรม Bekasi ตัง้อยูบ่ริเวณชานเมืองจาการ์ต้า 
 
นายสมศกัดิ์  พร้อมมลู (ผู้ ถือหุ้น)  ในปี 2555 EUP มีปริมาณการผลติประมาณ 500 ตนั  ได้มีเป้าหมายในปีนีอ้ยา่งไร 
 
ประธาน ในปีท่ีผา่นมา EUP มีกําลงัการผลติประมาณ 500 – 600 ตนั  ในปีนีไ้ด้เตรียมกําลงัการผลติเพิม่ขึน้เป็น
ประมาณ 1,000 ตนั  และคาดวา่จะมีปริมาณการผลิตจริงประมาณ 800 ตนั 
 
นายสมศกัดิ์  พร้อมมลู (ผู้ถือหุ้น)  บริษัทมีแผนงานท่ีจะขยายการลงทนุในธรุกิจอ่ืนหรือไม่ เชน่ ธรุกิจพลงังานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ เป็นต้น  ซึง่จะทําให้บริษัทแขง่แกร่งขึน้หากอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ประสบปัญหา  บริษัทอาจเพิ่มทนุ
ซึง่เช่ือวา่ผู้ ถือหุ้นพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุ 
 
ประธาน บริษัทตระหนกัการดําเนินธรุกิจบนความไม่ประมาทอยู่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  บริษัทต้องมีความพร้อมทัง้
ในด้านบคุลากรและโอกาสทางการตลาดจึงจะพิจารณาขยายการลงทนุในธุรกิจอื่น  ขณะนีบ้ริษัทก็มีการเจรจากบั
พนัธมิตรในสีอตุสาหกรรมอ่ืนอยูต่ลอดเวลา 
 
ผู้ ถือหุ้น โรงงานในอนิโดนีเซียจะมีกําลงัการผลติเทา่ใด  และในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าบริษัทคาดวา่สดัสว่นรายได้
ระหวา่งโรงงานในประเทศไทย  เวียดนาม และ อินโดนีเซียจะเป็นอย่างไร 
 
ประธาน โรงงานในอนิโดนีเซียมีแผนเร่ิมกําลงัการผลติท่ี 1,000 ตนั  และจะพยายามเพิ่มกําลงัการผลติขึน้ในทกุปี 
สงูสดุไม่เกิน 5,000 ตนั ซึง่ขณะนีบ้ริษัทได้จองท่ีดินสําหรับก่อสร้างโรงงานแล้ว  สําหรับสดัสว่นรายได้ของกลุม่บริษัท  
คาดหวงัให้โรงงานผลติทัง้หมดมีสดัสว่นรายได้ท่ีใกล้เคียงกนั 
 
ผู้ ถือหุ้น ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีได้ช่ือวา่มีระบบภาษีท่ีซบัซ้อน  บริษัทได้มีการศกึษาเร่ืองนีแ้ละเตรียมความ
พร้อมอย่างไรบ้าง 
 
ประธาน บริษัทเข้าใจในประเด็นนีดี้จงึได้ทําสญัญาความร่วมมือกบัคู่ค้าของบริษัทและความตัง้ใจท่ีจะขยายฐานลกูค้า
ในอาเซียนร่วมกนั  ซึง่ในประเทศกลุม่นีก็้มีผู้ผลติรถจกัรยานยนต์เข้าไปตัง้ฐานการผลติอยูก่่อนแล้ว  ทัง้นีบ้ริษัท
พิจารณาแล้ววา่จะสามารถดําเนินธรุกิจให้มีกําไรได้  
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ผู้ ถือหุ้น  บริษัทมีแผนขยายการลงทนุในประเทศอินเดียหรือไม ่
 
ประธาน บริษัทยงัไมมี่แผนขยายการลงทนุในประเทศอนิเดีย  บริษัทคงทุ่มเทให้โรงงานในเวียดนามและอินโดนีเซียมี
ผลการดําเนินงานท่ีดีเป็นลําดบัแรก 
 
ผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากบริษัทมีโครงการลงทนุเพิ่มขึน้  จงึขอทราบวา่บริษัทมีแผนการเพิม่ทนุจดทะเบียนหรือไม ่
 
ประธาน ในขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีแผนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน  อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาการเพิ่มทนุหากธรุกิจมี
การเติบโตอยา่งรวดเร็ว  แตใ่นเบือ้งต้นบริษัทมีสถาบนัการเงินท่ีพร้อมให้การสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทแล้ว 
 
นายพงศธร  วณิชเสถียร (ผู้ รับมอบอํานาจ)  ขอทราบการดําเนินงานของบริษัท ไบรท์ บล ูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (BBW) 
 
ประธาน  BBW ยงัคงดําเนินธุรกิจจําหน่ายและบริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ  แตเ่น่ืองจากธรุกิจบริการ
ประเภทนีจํ้าเป็นต้องใช้เวลาในการทํางานซึง่มัน่ใจวา่ผู้บริโภคให้ความสําคญักบัการด่ืมนํา้ท่ีสะอาด  ขณะนีค้งอยู่
ระหวา่งการขยายฐานลกูค้าในกลุม่หนว่ยงานราชการ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองการจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 172,441,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 
ออกเสียง 172,441,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นชอบ 172,441,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ -0- 

 
อนึง่ เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิระหวา่งการประชมุ  จงึทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้

จํานวน 161 ราย  รวม 172,441,947 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 60.32 
 
ปิดประชุม เวลา 11.50 น. 

 
 
 

(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 


