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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
วันพฤหสับดีที่ 3 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. 

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

 
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
 

เลขานกุารแจ้งท่ีประชมุวา่บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 286,817,400 ล้านบาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 
285,894,029 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 285,894,029 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงมีจํานวนทัง้สิน้ 285,894,029 หุ้น  โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองรวมถงึการมอบ
ฉนัทะรวมทัง้สิน้จํานวน 118 ราย  รวมจํานวน 182,639,761 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 63.88 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 

 บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สําคญั เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชมุ  และเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นระหว่างวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 – วนัท่ี 7 
กมุภาพนัธ์ 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสม
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทแตป่ระการใด 

 
กรรมการมาประชุม 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการ 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
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5. นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวิเทียน  นิลดํา    กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
นายสนัน่ เอกแสงกลุ เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและดําเนินการประชมุตามลําดบั ดงันี ้

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556    ซึง่จดัขึน้เม่ือวนั
องัคารท่ี 2 เมษายน 2556  และได้จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  เม่ือวนั
องัคารท่ี 2 เมษายน 2556  ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 182,639,761 เสยีง   
ออกเสียง 182,569,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 70,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 182,569,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และพจิารณาอนุมัตริายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการ 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึง่มีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในข้อมลูรายงานประจําปี 2556 และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  พร้อม
มอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  สรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ  (กรรมการ) รายงานท่ีประชมุวา่ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 554.76 ล้านบาท ซึง่
ลดลงจากปี 2555 จํานวน 109.18 ล้านบาท หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 16.41  และมีกําไรสทุธิจํานวน 96.52 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2555 จํานวน 14.17 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.80  การลดลงของรายได้เป็นผลจากการชะลอ
ตวัของกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์หลงัจากได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายภาครัฐในปี 2555  ประกอบกบัการท่ีบริษัท
รับจ้างผลติสีกลุม่ยานยนต์ให้แก่คูค้่าในระยะเวลาท่ีผา่นมานัน้  บริษัทได้ช่วยทําหน้าท่ีในการจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบให้แก่
คูค้่ามาโดยตลอด  ซึง่ในปัจจบุนัคูค้่าได้มีประสบการณ์ด้านวตัถดิุบมากขึน้และเร่ิมจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบด้วยตนเอง  จงึ
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สง่ผลให้รายได้ของบริษัทซึง่เป็นรายได้จากการซือ้มา-จําหนา่ยไปของวตัถดุิบให้แก่คูค้่าลดลง  อยา่งไรก็ตามบริษัทมี
สว่นแบง่การตลาดท่ีเพิ่มขึน้จากสีอตุสาหกรรมอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ซึง่มีปริมาณการผลิตเพิม่ขึน้ร้อยละ 
6.28 จากปีก่อนหน้า  ทําให้การขยายตวัของอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และการมียอดขายในตา่งประเทศเพ่ิมขึน้เป็น
ปัจจยัสนบัสนนุการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
   สําหรับปัจจยัท่ีมีโอกาสสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทในปี 2557 ได้แก่ การท่ีพนัธมิตรมีตราสนิค้าท่ีแข็งแกร่ง
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  การเปิดเสรีทางการค้า และ บริษัทมีชอ่งทางการจําหนา่ยสินค้าท่ีเพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตามคง
มีความท้าทายอกีหลายปัจจยั ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศท่ียืดเยือ้  ความลา่ช้าของการปรับระเบียบภาครัฐ
เพ่ือเข้าสู ่AEC หรือ ต้นทนุการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมและด้านความปลอดภยัมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสงูขึน้ เป็นต้น 
 
ผู้ ถือหุ้น แจ้งท่ีประชมุวา่ตนเองได้เคยแจ้งช่ือเพ่ือร่วมกิจกรรมเย่ียมชมกระบวนการผลติ ณ โรงงานของบริษัทแตไ่ม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นัน้  จงึสอบถามวา่บริษัทมีกําหนดจดักิจกรรมนีข้ึน้อีกหรือไม ่
 
ประธาน  ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งความประสงค์ได้ท่ีจดุลงทะเบียนเข้าประชมุ  เพ่ือรวบรวมรายช่ือ
ผู้สนใจและพิจารณาการจดักิจกรรมตอ่ไป 
 
นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามถึงผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนาม  และ
ความคืบหน้าของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่ บจก. อีซึน่ อไุร เพ้นท์ (“EUP”) ในประเทศเวียดนามได้ดําเนินการผลติและจําหนา่ยอยา่งจริงจงั
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ปัจจบุนั EUP มีกําลงัการผลิต 1,000 ตนัและในปีท่ีผ่านมามียอดการผลติจริงประมาณ 600 ตนั  
ซึง่ถือวา่เป็นผลการดําเนินงานท่ีนา่พอใจ  EUP มีแผนเพิ่มกําลงัการผลติขึน้เป็น 1,500 ตนัภายใน 2 ปีข้างหน้าและ
คาดหวงัวา่จะสามารถมีสว่นแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 7 ของตลาดรวมในเวียดนาม  สําหรับ บจก. อีซึน่ 
อนิโดนีเซีย (“EI”) ในประเทศอนิโดนีเซียขณะนีค้งอยู่ระหวา่งการตกแตง่อาคารโรงงานและการติดตัง้เคร่ืองจกัรซึง่คาด
วา่จะสามารถเร่ิมดําเนินงานได้ภายในไตรมาสท่ี 4 ของปีนี ้
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนมุตัิการเผยแพร่รายงานประจําปี 
2556  ตามผลการลงมติดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 182,748,005 เสยีง   
ออกเสียง 182,678,005 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 70,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 182,678,005 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2556 ซึง่มีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินประจําปี 2556 และได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  โดย
มอบหมายให้นายสนิท  เอกแสงกลุ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ)  รายงานวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 46 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6  จากการลงทนุก่อสร้างโรงงานของบริษัทยอ่ยในอนิโดนีเซีย  และมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จํานวน 33 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26 จากโครงการในอินโดนีเซียเช่นกนั 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวมเพิ่มขึน้ 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากกําไรสะสมท่ีเพิม่ขึน้  สําหรับ
กําไรสทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เน่ืองจากรายได้จากกลุม่ยานยนต์
ลดลงตามการชะลอตวัของอตุสาหกรรมและคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้เพื่อเตรียมการสําหรับโครงการขยายการลงทนุใน
ตา่งประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายบคุคลากร  คา่เดินทาง และคา่ดอกเบีย้ เป็นต้น 

แม้ในปี 2556 บริษัทจะมีมลูคา่กําไรสทุธิสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง  แตเ่ม่ือวิเคราะห์อตัราสว่นกําไร
สทุธิแล้วพบวา่มีอตัราท่ีดีขึน้  เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณการขายสนิค้าท่ีท่ีมีอตัรากําไรสงูเพิ่มมากขึน้ 
 
นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามวา่การใช้วงเงินกู้ เพ่ือลงทนุเพิ่มในอนิโดนีเซีย  จะทําให้อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to equity) มีผลอย่างไร 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่การใช้วงเงินกู้ นีจ้ะทําให้หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 0.3 เทา่ 
 
นายปรเมษฐ์  พฤกษานานนท์ (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามถึงลกูค้าสกีลุม่ยานยนต์ 3 ลําดบัแรกของบริษัทและการท่ีผู้ผลติ
รถจกัรยานยนต์ชัน้นําได้ตัง้โรงงานประกอบขึน้ในไทยจะมีผลตอ่บริษัทอย่างไร 
 
ประธาน  บริษัทมีลกูค้าสีกลุม่ยานยนต์เพียงรายเดียวคือ BASF (Thai) หรือ BTL  ซึง่ BTL จะเป็นผู้จดัจําหนา่ยให้แก่
ผู้ ใช้สีในกลุม่ผู้ผลติชิน้สว่นรถจกัรยานยนต์ตอ่ไป 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) กลา่วเสริมวา่รถจกัรยานยนต์ท่ีนําเข้ามาประกอบในประเทศโดยสว่นใหญ่
จะเป็นการนําชิน้สว่นเข้ามาประกอบโดยไม่มีการพ่นสี  หากผู้ผลติจะปรับเปลี่ยนให้มีการพน่สีชิน้สว่นก็ถือเป็นโอกาส
ของผู้ผลติสีในประเทศ ซึง่ในสว่นของบริษัทได้มีการค้าขายกบัผู้ผลติชิน้สว่นในประเทศมาเป็นระยะเวลานานจงึมีความ
มัน่ใจวา่จะสามารถแข่งขนัได้ 
 
นายปรเมษฐ์  พฤกษานานนท์ (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถามถึงผลการดําเนินงานและกําลงัการผลติของ EUP ในเวียดนาม  
ตลอดจนกําหนดการดําเนินงานของ EI ในอินโดนีเซีย 
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ประธาน  ในปี 2556  EUP มียอดผลติประมาณ 600 ตนัและมีกําไรสทุธิประมาณ 5 ล้านบาท  บริษัทคาดหวงัวา่ในปี 
2557 EUP จะมียอดผลติประมาณ 800 ตนั  สําหรับ EI จะมีกําลงัการผลติในปีแรกจํานวน 1,000 ตนั และจะทยอย
เพิ่มกําลงัการผลิตเป็น 3,000 ตนัภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า  คาดวา่จะสามารถเร่ิมงานได้ในไตรมาสท่ี 4 ของปีนี ้
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) กลา่วเสริมวา่การท่ีบริษัทมีความร่วมมือกบั BTL ทําให้มีโอกาสขยายฐาน
การผลติไปยงัตา่งประเทศ  รวมถึงต้องขอขอบคณุฝ่ายบริหารโดยเฉพาะคณุวิชยั  เอกแสงกลุ ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบการ
บริหารและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานทําให้ EUP สามารถมีผลกําไรหลงัการดําเนินงานอยา่งจริงจงัในชว่ง 2 ปี 
 
นางสาวมาลี  กิจเวคิน (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ BTL เป็นผู้ ถือหุ้น EUP ในเวียดนามด้วยหรือไม่  ซึง่หาก BTL ไม่ได้เป็นผู้
ถือหุ้นจะมีความเส่ียงใดกบั EUP หรือไม่ 
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่ BTL ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นใน EUP และไม่มีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทคูค้่า  บริษัทมีสญัญา
ความร่วมมือกบักลุม่ BASF ในไทยและเวียดนามตลอดจนอินโดนีเซียและมีความร่วมมือในธุรกิจสีพน่รถจกัรยานยนต์
นีเ้ป็นระยะเวลาร่วม 30 ปี  ดงันัน้จงึมีความมัน่ใจได้วา่ความสมัพนัธ์นีจ้ะยัง่ยืนตอ่ไป 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) กลา่วเสริมวา่ก่อนหน้านีบ้ริษัทเป็นผู้ ได้รับสทิธ์ิการผลติและจําหนา่ยสีพน่
รถจกัรยานยนต์เฉพาะในประเทศไทยเทา่นัน้  ภายหลงัความร่วมมือกบักลุม่ BASF เกิดขึน้ทําให้บริษัทได้รับโอกาสการ
เป็นผู้ผลติในอาเซียน  ซึง่ต้องขอบคณุกลุม่ BASF ท่ีทําให้บริษัทได้ขยายฐานการผลิตไปยงัเวียดนามและอนิโดนีเซีย  
ประกอบกบัเรากําลงัจะเข้าสู ่AEC ในอนาคตอนัใกล้  ดงันัน้ทกุธรุกิจจะมองตลาดภายในประเทศแตเ่พียงอย่างเดียวคง
ไม่ได้อีกตอ่ไป 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัและให้เผยแพร่งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 182,748,005 เสยีง   
ออกเสียง 182,678,005 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 70,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 182,678,005 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทต้อง

จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่บริษัทจะมีทนุ
สํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 
91,751,959.71  บาท คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุตักิารจดัสรรเงินจํานวน 4,181,521.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.56 
ของกําไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฏหมาย  ซึง่จะทําให้บริษัทมีทนุสํารองรวมทัง้สิน้ 28,681,740 บาท  ครบจํานวน
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฏหมายกําหนด (บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 286,817,400 บาท) 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย  ตามท่ี
ประธานเสนอข้างต้นทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 183,082,032 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ออกเสียง 183,012,032 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 70,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 183,012,032 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท (สบิหกสตางค์) แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท  รวมเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ 45.74 ล้านบาท  โดยกําหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2557 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น 
(Record Date)  และกําหนดให้ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 มี
กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการจา่ยปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ตามท่ีประธานเสนอข้างต้นทกุประการตามผลการลงมติ ดงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 183,092,932 เสยีง   
ออกเสียง 183,022,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 70,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 183,022,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  กรรมการจํานวนหนึง่ในสามท่ีดํารง
ตําแหนง่นานท่ีสดุจะต้องพ้นจากตําแหน่งการเป็นกรรมการ  ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งในปีนี ้มีดงันี ้

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ   กรรมการ 
2. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แตง่ตัง้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก

วาระหนึง่  พร้อมกนันีไ้ด้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2557 เป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท  โดยวงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 
นายเกษมพนัธ์  สรวยจิทวฒัน์ (ผู้ ถือหุ้น) แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตนเองได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 และ
ไม่ได้รับของชําร่วยจากการเข้าร่วมประชมุเน่ืองจากของชําร่วยได้ถกูแจกจา่ยจนหมดแล้ว  ซึง่เจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ขอให้
ตนเองแจ้งช่ือไว้และจะจดัสง่ของชําร่วยมาให้ภายหลงั  จนถงึวนันีไ้ด้ผา่นพ้นเป็นระยะเวลาหนึง่ปีตนเองยงัไมไ่ด้รับของ
ชําร่วยจากบริษัทแต่อย่างใด  ตนเองไม่มีเจตนาทวงถามถึงของชําร่วยแตมี่ความเห็นวา่ข้อมลูท่ีเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้แจ้ง
กบัผู้ ถือหุ้นย่อมเปรียบได้กบัเป็นการแจ้งจากบริษัทซึง่อยูบ่นความรับผดิชอบของกรรมการ  ดงันัน้หากตนเองไม่ได้รับ
ของชําร่วยยอ่มถือได้ว่ากรรมการเป็นผู้ ไม่รักษาคําพดู  ตนเองจงึไม่อาจไว้วางใจตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการชดุนี ้
 
นายสาโรช  จนัทะดี (เลขานกุารบริษัท) แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีท่ีผ่านมามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุจํานวนมากเกินกวา่ประมาณการไว้ทําให้ของชําร่วยท่ีเตรียมไว้ไม่เพียงพอตอ่ผู้ ถือหุ้น  จงึได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือ
และท่ีอยู่ไว้เพ่ือสง่ของชําร่วยให้ภายหลงั  โดยพบวา่มีผู้ ถือหุ้นแจ้งข้อมลูไว้ประมาณ 40 – 50 ทา่น 

ภายหลงัการประชมุบริษัทได้จดัสง่เสือ้ยืดคอโปโลเพ่ือเป็นของชําร่วยพร้อมกบัหนงัสือขออภยัไปยงัผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นเรียบร้อยแล้ว  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ียงัไมไ่ด้รับของชําร่วยคาดวา่อาจเกิดจากความคลาดเคล่ือนของข้อมลูซึง่ต้อง
ขออภยัและขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งข้อมลูอกีครัง้หนึง่สาํหรับการจดัสง่ของชําร่วยให้ตอ่ไป 
 
ประธาน  กลา่วขออภยัผู้ ถือหุ้นท่ียงัไม่ได้รับของชําร่วยพร้อมกบัชมเชยผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งเร่ืองนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ  ซึง่เป็น
การแสดงออกถงึการรักษาสทิธ์ิของตนเอง   และจะนําข้อคิดเห็นนีไ้ปปรับปรุงข้อบกพร่องของการจดัประชมุตอ่ไป 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัใิห้แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหนง่ตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามผลการลงมติ ดงันี ้
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นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 183,092,932 เสยีง   
ออกเสียง 183,012,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 80,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 182,912,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.95 
ไม่เห็นชอบ 100,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

 
 

นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 183,092,932 เสยีง   
ออกเสียง 183,022,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 70,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 182,922,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.95 
ไม่เห็นชอบ 100,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

 
 

นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 183,092,932 เสยีง   
ออกเสียง 182,952,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.92 
งดออกเสียง 140,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.08 
เห็นชอบ 182,852,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.95 
ไม่เห็นชอบ 100,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.05 

 
 
และมีมติอนมุติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ตามผลการลงมตดิงันี ้
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 183,092,932 เสยีง   
ออกเสียง 164,013,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.58 
งดออกเสียง 19,079,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.42 
เห็นชอบ 164,013,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทประจําปี 2557 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 
      ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ระยะเวลาได้รับ 

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

 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ใน
กรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้  ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ทําหน้าท่ีแทน และเห็นชอบให้กําหนดคา่สอบบญัชีและค่า
สอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 680,000 บาท พร้อมมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด
คา่บริการอ่ืน (ถ้ามี) นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีปกติเป็นกรณีไป 
 
นายชยพล  ประเสริฐกมลชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บริษัทใช้บริการผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั
เป็นระยะเวลานานแล้วหรือไม่  เน่ืองจากการท่ีบริษัทใช้บริการผู้สอบบญัชีเพียงรายเดียวเป็นระยะเวลานานอาจทําให้
ผู้สอบบญัชีรู้เห็นเป็นใจกบับริษัทซึง่จะนําไปสูค่วามไม่โปร่งใส  รวมถงึบริษัทได้พิจารณาการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี
หรือเปรียบเทียบคา่บริการอยา่งไร 
 
ประธาน  ชีแ้จงวา่บริษัทใช้บริการบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดัตัง้แต่จดทะเบียนบริษัทมหาชนรวมระยะเวลา 8 ปี  
โดยมีการเปล่ียนแปลงผู้ลงลายมือช่ือและให้ความเห็นตอ่งบการเงินบริษัทเป็นระยะ 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) กลา่วเสริมวา่บริษัทมีการเปรียบเทียบคา่บริการสอบบญัชีเป็นประจําทกุปี
โดยในแต่ละปีมีผู้ เสนอบริการจํานวน 5 – 6 ราย  บริษัทได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถและคา่บริการท่ี
เหมาะสมซึง่พบวา่บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติมีข้อเสนอท่ีนา่สนใจมากกวา่รายอืน่ตลอดมา  บริษัทมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ทา่นจากคณะกรรมการจํานวน 9 ทา่น  ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของคณะกรรมการ
บริษัทตามระเบียบท่ีสํานกังาน กลต. กําหนดไว้  อีกทัง้กรรมการตรวจสอบจํานวน 2 ท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒิุและ
ประสบการณ์ด้านการบญัชีและการเงิน  จงึทําให้มัน่ใจได้วา่กรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีได้อยา่งสมบรูณ์ 
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นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) กลา่ววา่ในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบ  ขอให้
ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่คณะกรรมการได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามแนวทางท่ีสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  ซึง่การสอบทานและการเปิดเผยข้อมลูได้ทําอยา่งถกูต้องและเช่ือถือได้เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตามท่ี
ประธานเสนอข้างต้นทกุประการด้วยผลการลงมติ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 183,092,932 เสยีง   
ออกเสียง 183,022,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
งดออกเสียง 70,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.04 
เห็นชอบ 183,022,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นชอบ -0- เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาวาระประชมุตามลําดบัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามคณะกรรมการใน

ประเด็นเก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท ดงันี ้
 
นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามวา่ตามท่ีสํานกังาน กลต. ได้เชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนมีความ
ตื่นตวัและร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตภายในองค์กรนัน้  บริษัทมีการดําเนินการอยา่งไร 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีการประกาศนโยบายหรือแสดงเจตนารมณ์เพื่อตอ่ต้าน
การทจุริต  แตบ่ริษัทมีระเบียบพนกังานบริษัทซึง่พนกังานทกุคนจะต้องลงลายมือช่ือรับทราบก่อนบรรจเุป็นพนกังาน
บริษัท  ซึง่ระเบียบนีป้ระกอบด้วยแนวปฏิบตัิจํานวน 12 ประการท่ีครอบคลมุเร่ืองการทจุริตภายในองค์กรแล้ว  อยา่งไร
ก็ตามบริษัทจะพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแนวปฏิบตัิเพ่ือประกาศเป็นนโยบายต่อต้านการทจุริตตอ่ไป 
 
นายวิศิษฐ์  พนัธ์พยคัฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเตมิวา่บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตในภาครัฐหรือไม่  
และการดําเนินธุรกิจในเวียดนามและอินโดนีเซียประสบปัญหาการทจุริตจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือไม่ 
 
ประธาน ชีแ้จงวา่บริษัทยงัไม่มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตในภาครัฐ  สําหรับการดําเนินงานในเวียดนาม
และอนิโดนีเซียนัน้บริษัทดําเนินงานอยา่งตรงไปตรงมา  การใช้จา่ยเงินของบริษัททกุครัง้มีใบเสร็จรับเงินอยา่งถกูต้อง
เสมอจงึไมส่ามารถตอบได้วา่ประสบปัญหาการทจุริตจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือไม่ 
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ยกตวัอย่างถงึกรณีการนําเข้าเคร่ืองจกัรการผลติในอินโดนีเซียท่ีบริษัทต้อง
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนเพ่ือให้การผา่นพิธีศลุกากรดําเนินไปอย่างถกูต้อง  ซึง่ถือเป็นประสบการณ์ท่ีบริษัทต้องเรียนรู้
สําหรับการทําธรุกิจในแตล่ะพืน้ท่ีตอ่ไป 
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นายธรรมนญู  มิตรประยรู (ผู้ ถือหุ้น) บริษัทประมาณผลกําไรและการผลิตของบริษัทในตา่งประเทศในระยะ 3 ปี
ข้างหน้าไว้อย่างไร 
 
ประธาน  กลา่ววา่ในขณะนีค้งยงัไม่สามารถแจ้งตวัเลขท่ีชดัเจนได้  อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าบริษัท
คาดหวงัให้ EUP ในเวียดนาม และ EI ในอินโดนีเซียจะมีการผลติประมาณปีละ 2,000 ตนั และ 3,000 ตนัตามลําดบั 
นายชยพล  ประเสริฐกมลชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ตามท่ีบริษัทกลา่ววา่เคยได้รับสทิธ์ิการผลติและจําหนา่ยสีกลุม่ยาน
ยนต์นัน้ได้แกต่ราสินค้าใด  และบริษัทมีการผลติให้แก่ลกูค้าอ่ืนหรือไม ่
 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ตอบวา่บริษัทได้รับสทิธ์ิการผลติและจําหนา่ยสีพน่รถจกัรยานยนต์ตรา 
“NOF” ประเทศญ่ีปุ่ น  ต่อมากลุม่ BASF ประเทศเยอรมนีได้เข้าซือ้กิจการ NOF ประเทศญ่ีปุ่ น จงึสง่ผลให้บริษัท
กลายเป็นคูค้่ากบั BASF  และภายหลงัการเจรจาความร่วมมือกบั BASF ซึง่ประสงค์ทําหน้าท่ีดแูลด้านการตลาด  ทํา
ให้บริษัทได้รับสทิธ์ิการผลติในประเทศไทยรวมถึงภมิูภาคอาเซียนในปัจจบุนั  ในชว่งเวลาท่ีผา่นมาได้มีเจ้าของลขิสทิธ์ิสี
อื่นเจรจาเพ่ือให้บริษัททําหน้าท่ีผลติอยูเ่ป็นระยะๆ  ซึง่หากเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีมีความใกล้เคียงกบัผลติภณัฑ์ท่ีบริษัท
มีความร่วมมืออยู่แล้ว  บริษัทต้องให้ความเคารพในความร่วมมือกบัคูค้่าเดิมและไมมี่การผลติให้แก่ลกูค้ารายอื่น 
 
นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา (ผู้ รับมอบฉนัทะ)  สอบถามวา่ บจก. ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ (“BBW”) ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยมีผลประกอบการขาดทนุอยา่งต่อเน่ือง  ทําให้ต้องลดทนุและเพิ่มทนุเพ่ือดําเนินธรุกิจตอ่ไปนัน้  บริษัทมีแผนงาน
อย่างไรท่ีจะทําให้ BBW มีผลประกอบการกําไรขึน้ได้ 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่บริษัทเห็นโอกาสในธุรกิจนํา้ด่ืมจากการท่ีผู้บริโภคในปัจจบุนัมีแนวโน้มให้
ความสําคญัเร่ืองสขุภาพมากขึน้จงึตดัสินใจซือ้ธรุกิจให้เชา่เคร่ืองกรองนํา้เพ่ือขยายฐานลกูค้าต่อไป  ในระยะเร่ิมต้น 
BBW จะมีค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองกรองนํา้ท่ีสงูทําให้ยงัไม่สามารถมีกําไรได้    ปัจจบุนั BBW ได้เร่ิมทําการตลาดขาย
เคร่ืองกรองนํา้ควบคู่ไปกบัการให้เช่าและคาดวา่ผลประกอบการในปีนีจ้ะมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ 
 
นายอดิเรก  พิพฒัน์ปัทมา (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามวา่ BBW มีความมัน่ใจวา่ธรุกิจเคร่ืองกรองนํา้ระบบเช่าจะเป็น
รูปแบบธรุกิจหลกัมากกวา่ระบบขายใช่หรือไม ่
 
 นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ชีแ้จงวา่เคร่ืองกรองนํา้ระบบเชา่นัน้จะทําให้ BBW มีสดัสว่นรายได้จากคา่เชา่เพิ่ม
มากขึน้เม่ือ BBW ได้ตดัค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองกรองนํา้เรียบร้อยแล้ว  ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายหลกัจะเป็นเพียงการ
บํารุงรักษาเคร่ืองเท่านัน้ 
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นายปรเมษฐ์  พฤกษานานนท์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ฝ่ายบริหารคาดการณ์วา่ BBW จะมีจดุคุ้มทนุเม่ือใด 
 
นายสนิท  เอกแสงกลุ (กรรมการ) ฝ่ายบริหารคาดวา่มีความเป็นไปได้ท่ี BBW จะมีจดุคุ้มทนุในปลายปีนีห้รือต้นปีหน้า 
 
นายปรเมษฐ์  พฤกษานานนท์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ BASF มีพนัธมิตรในประเทศจีนหรือประเทศอ่ืนหรือไม่  และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัต้นทนุการผลติของพนัธมิตรเหลา่นัน้กบัต้นทนุการผลติของบริษัทมีความแตกต่างกนัอย่างไร 
 
ประธาน BASF มีโรงงานผลติสสีําหรับรถยนต์ในประเทศจีนและอินเดียเป็นของตนเองและขณะนีย้งัไมมี่การผลติสี
สําหรับรถจกัรยานยนต์  เน่ืองจากประเทศจีนให้ความนิยมรถจกัรยานยนต์สญัชาติจีนมากกวา่รถจกัรยานยนต์สญัชาติ
ญ่ีปุ่ น  ในขณะท่ีสีรถจกัรยานยนต์ของ BASF เป็นท่ีนิยมสําหรับผู้ผลติญ่ีปุ่ น  ดงันัน้ BASF จึงมีความเห็นว่าการผลิตสี
รถจกัรยานยนต์ในประเทศจีนอาจยงัไม่คุ้มคา่กบัต้นทนุการผลติ  สําหรับต้นทนุการผลติสีของผู้ผลติทกุรายคาดวา่มี
ความใกล้เคียงกนั  ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัปริมาณการผลิตซึง่จะเป็นตวัแปรท่ีทําให้ต้นทนุมีความแตกตา่งกนั 
 

อนึง่ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ระหวา่งการประชมุ  ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 144 
ราย รวม 183,192,932 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 64.07 
 
ปิดประชุม เวลา 12.45 น. 

 
 

(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานท่ีประชมุ 

 


