รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2556
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องรั ชวิภา อาคารธาราทิพย์ 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 และมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองรวมถึงการมอบ
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงมีจํานวนทังสิ
ฉันทะรวมทั ้งสิ ้นจํานวน 98 ราย รวมจํานวน 169,446,475 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.27 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทั ้งหมด
ของบริ ษัทครบเป็ นองค์ประชุม พร้ อมชี ้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี ้
 บริ ษัทได้ จด
ั 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 คือมากกว่าครึ่ งหนึง่
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
กรรมการมาประชุม
1. นายสนัน่ เอกแสงกุล
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
3. นายสนิท เอกแสงกุล
4. นายวิชยั เอกแสงกุล
5. นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
6. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
7. นายวิเทียน นิลดํา
8. นายเจน วองอิสริ ยะกุล
9. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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นายสนัน่ เอกแสงกุล เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 จัดขึ ้นเมื่อวันที่
3 เมษายน 2555 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
มติท่ ปี ระชุม
3 เมษายน 2555 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
งดออกเสียง
ออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

169,446,475
-0169,446,475
169,446,475
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

เมื่อวันที่

100
-0100
100
-0-

วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และพิจารณาอนุมัตริ ายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2555 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในข้ อมูลรายงานประจําปี 2555 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว โดย
มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สรุปผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวม 663 ล้ านบาท ซึง่ ลดลง
จากปี 2554 จํานวน 52 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 7 เนื่องจากการที่บริ ษัทได้ ร่วมมือทางธุรกิจกับคูค่ ้ าเพื่อทํา
หน้ าที่ผลิตสีกลุม่ ยานยนต์ในระยะเวลาที่ผา่ นมา บริษัทได้ ชว่ ยทําหน้ าที่ในการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบให้ แก่คคู่ ้ ามาโดย
ตลอด กระทัง่ ในปี 2555 คูค่ ้ าได้ มีประสบการณ์ด้านวัตถุดิบมากขึ ้นและเริ่ มจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบได้ ด้วยตนเอง จึงทําให้
รายได้ ของบริ ษัทซึง่ เป็ นรายได้ จากการซื ้อมา-จําหน่ายไปของวัตถุดิบให้ แก่คคู่ ้ าลดลง ในขณะที่ปี 2555 มีกําไรสุทธิ
จํานวน 111 ล้ านบาท เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2554 จํานวน 60 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 117 เป็ นผลจากปริ มาณ
การผลิตสีกลุม่ ยานยนต์ที่เพิม่ มากขึ ้นร้ อยละ 20 จากปี ก่อนหน้ า พร้ อมกับบริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากสี
อุตสาหกรรมอื่นทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ มีปริ มาณการผลิตเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 24 จากปี ก่อนหน้ า
การฟื น้ ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และนโยบายรถยนต์คนั แรก การขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
และการเพิ่มยอดขายในต่างประเทศเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ บริ ษัทมีผลการดําเนินการที่ดีในปี 2555 สําหรับปั จจัยที่มี
โอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัทในปี 2556 ได้ แก่ การเพิ่มกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ การตกลงเขต
การค้ าเสรี การได้ รับความสนับสนุนจากคูค่ ้ าที่จะช่วยขยายฐานลูกค้ าในต่างประเทศ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามคงมีความ
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ท้ าทายอีกหลายปั จจัยในปี 2556 ได้ แก่ การบริ หารจัดการสารเคมี ข้ อกําหนด-กฎหมายที่ยงั คงขาดความชัดเจน หรื อ
แรงงานฝี มือที่มีปริ มาณจํากัด เป็ นต้ น
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี
มติท่ ปี ระชุม
2555 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
งดออกเสียง
ออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

169,706,279
-0169,706,279
169,706,279
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
-0100
100
-0-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2555 ซึง่ มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจําปี 2555 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว โดย
มอบหมายให้ นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 38 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 เมื่อเปรี ยบเทียบจากปี ก่อนหน้ า จากการเพิ่มขึ ้นจากลูกหนี ้การค้ า เงิดทดรองจ่ายที่ดินของบริ ษัท
ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (12.84 ล้ านบาท) และเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี ้สินรวมลดลง 36 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23 เนื่องจากบริ ษัทได้ ชําระหนี ้สินระยะสั ้นและชําระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคาร และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น 72 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 14 จากปี
ก่อนหน้ า
กําไรสุทธิรวมเพิ่มขึ ้น 60 ล้ านบาทซึง่ ในภาพรวมมาจากรายได้ รับจ้ างผลิต ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัทร่วม
และผลกําไรของบริ ษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิรวมเพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 9 โดยส่วนใหญ่เกิด
จากรายได้ ธรุ กิจรับจ้ างผลิตที่เพิม่ ขึ ้นตามปริ มาณการผลิต
อัตราผลตอบแทนทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ ้นอยู่ในอัตราร้ อยละ 18.6 แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการใช้
สินทรัพย์ในการทํากําไรเพิ่มขึ ้น และมีอตั ราตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ ้นอยูใ่ นอัตราร้ อยละ 18.8 สะท้ อนภาพ
ประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริ ษัทและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้ รับเพิ่มขึ ้น
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นายสุธีร์ สหัสสะรังษี (ผู้ถือหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2555 ปรับลดลงเหลือ 2.0 บาท เนื่องจากส่วนของผู้
ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ ้นมากซึง่ มาจากการเพิ่มทุนหรื อการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จึงขอทราบว่าบริ ษัทมีแผนเพิ่ม
ทุนหรื อออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นอีกหรื อไม่
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ หมดอายุแล้ ว และจะ
ดําเนินการลดทุนสําหรับสิทธิที่คงเหลือ ขณะนี ้บริ ษัทยังไม่มีแผนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ต่อไป
นายสุธีร์ สหัสสะรังษี (ผู้ถือหุ้น) รายได้ จากสีอตุ สาหกรรมอื่นคืออุตสาหกรรมใด
รถจักรยานยนต์หรื อรวมถึงสีรถยนต์ด้วย

และสียานยนต์เป็ นสีเฉพาะ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) สีอตุ สาหกรรมอื่นคือสีที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มและอาหาร ได้ แก่ สี
เคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะทั ้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะฝาจีบขวดเครื่ องดื่มซึง่ บริษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณ
ร้ อยละ 70 – 80 นอกจากนี ้บริ ษัทยังเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายหมึกพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะสําหรับอีกด้ วย สําหรับสีกลุม่
ยานยนต์บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสีรถจักรยานยนต์ และได้ ร่วมทุนกับบริ ษัทผู้ผลิตสีจากประเทศญี่ปนุ่ (บริ ษัท ออริ จิน อีซนึ่
เพ้ นท์ จํากัด) เพื่อผลิตสีพน่ ชิ ้นส่วนรถยนต์ด้วย
ประธาน กล่าวเสริ มว่าสีพน่ รถยนต์เป็ นตลาดสีที่มีขนาดใหญ่ซงึ่ มีอตั ราการแข่งขันที่สงู ในขณะที่มีผลตอบแทนตํ่า ซึง่
หากบริ ษัทพบว่ามีกลุม่ ลูกค้ าที่ชดั เจนและมีผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนผลิตแล้ ว อาจมีความเป็ นไปได้ ที่บริ ษัทจะ
พิจารณาด้ านการผลิตต่อไป
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิและให้ เผยแพร่งบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลา
มติท่ ปี ระชุม
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
งดออกเสียง
ออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

171,650,080
-0171,650,080
171,650,080
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
-0100
100
-0-
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทต้ อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าบริ ษัทจะมีทนุ
สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 87,063,767.07 บาท จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงิน
จํานวน 4,353,188.35 บาท ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย
พร้ อมกับเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัท โดยกําหนดให้ วนั ที่ 12 มีนาคม 2556 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และกําหนดให้ ปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีกําหนดให้ จา่ ยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
วันที่ 26 เมษายน 2556 รวมเงินปั นผลที่จ่ายทั ้งสิ ้น 62,896,686 บาท
นางสาวราตรี วิศิษฏ์สรุ วงศ์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะให้ บริ ษัทพิจารณาการแบ่งจ่ายเงินปั นผลเป็ นรายไตรมาสหรื อรายหก
เดือน เพื่อเป็ นการจูงใจให้ ผ้ ถู ือหุ้นคงสถานะการเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทระยะเวลานานขึ ้น
ประธาน ขอบคุณสําหรับข้ อเสนอแนะซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทจะรับไว้ เพื่อการพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย และมีมติ
มติท่ ปี ระชุม
อนุมตั กิ ารจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุก
ประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
งดออกเสียง
ออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

171,676,493
-0171,676,493
171,676,493
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
-0100
100
-0-
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดวงเงินค่ าตอบแทน
กรรมการสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามที่ดํารง
ตําแหน่งนานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ซึง่ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งในปี นี ้ มีดงั นี ้
1. นายสนิท เอกแสงกุล
กรรมการ
กรรมการ
2. นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
3. นายวิเทียน นิลดํา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั ้งกรรมการตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ พร้ อมกันนี ้ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสําหรับปี 2556 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารง
มติท่ ปี ระชุม
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามผลการลงมติ ดังนี ้
นายสนิท เอกแสงกุล
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
171,706,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
1,970,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 1.15
ออกเสียง
169,736,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 98.85
เห็นชอบ
169,736,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นชอบ
-0เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ -0-

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
งดออกเสียง
ออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวสิรินนั ท์
171,706,947
5,695,100
166,011,847
166,011,847
-0-

เอกแสงกุล
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
3.31
96.69
100
-0-

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
งดออกเสียง
ออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายวิเทียน
171,706,947
500,000
171,206,947
171,206,947
-0-

นิลดํา
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
0.29
99.71
100
-0-
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และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
171,706,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
18,709,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 10.89
ออกเสียง
152,997,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 89.11
เห็นชอบ
152,997,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นชอบ
-0เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ -0-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
นายพิชยั ดัชณาภิรมย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7517
6699
2421

ระยะเวลาได้ รับ
ความเห็นชอบจาก กลต.
1 ก.ย. 53 – 2 ส.ค. 58
21 เม.ย. 52 – 8 มี.ค. 57
9 ส.ค. 54 – 8 ส.ค. 59

พร้ อมกับเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํ หรับค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัท ประจําปี 2556 เป็ นเงินจํานวน 610,000 บาท และเห็นสมควรมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้
กําหนดค่าใช้ จา่ ยพิเศษ (ถ้ ามี) นอกเหนือจากการสอบบัญชีปกติเป็ นกรณีไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่
มติท่ ปี ระชุม
ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
171,706,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
-0เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ -0ออกเสียง
171,706,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
เห็นชอบ
171,706,947
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นชอบ
-0เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ -0-
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระประชุมตามลําดับข้ างต้ นแล้ ว ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมวาระ
ประชุมเพื่อรับรองการจัดตั ้งบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ที่ปรึกษากฏหมายได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าประเด็นที่จะ
เสนอให้ บรรจุเข้ าเป็ นวาระประชุมจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นที่มีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวเข้ าเป็ นวาระประชุมด้ วยจํานวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด ดังนี ้
หุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมด
จํานวนหุ้น 1 ใน 3
ที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ประชุมไม่เห็นชอบ

285,894,029
95,298,010
171,841,947

หุ้น
หุ้น
หุ้น

-0-

หุ้น

**เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด**

วาระที่ 7 พิจารณารับรองการจัดตัง้ บริษัทย่ อยในประเทศอินโดนีเซีย
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริ ษัทได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบถึงมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้ อนุมตั กิ ารจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อ
ผลิตและจําหน่ายสีอตุ สาหกรรมและเป็ นการขยายฐานลูกค้ าของบริ ษัทในอนาคต ภายในวงเงินลงทุนไม่เกิน 3 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 93 ล้ านบาท) และได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้แทนบริ ษัทในการเจรจาธุรกิจ
หรื อดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง และจะแจ้ งความคืบหน้ าของการจัดตั ้งบริ ษัทย่อยได้ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 นัน้
เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียถือเป็ นตลาดที่สําคัญของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
โดยในปี 2555 ตลาด
รถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียมีปริ มาณจําหน่าย 7.1 ล้ านคัน ซึง่ มีขนาดใหญ่เป็ นลําดับที่ 3 ของโลกรองจากประเทศ
อินเดียและจีน และมีปริ มาณการใช้ รถจักรยานยนต์อตั ราที่สงู กว่าประเทศไทยถึง 3 เท่าตัว ประกอบกับบริษัทมีสญ
ั ญา
ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อเป็ นผู้ผลิตในกลุม่ ประเทศอาเซียนแล้ ว ขณะนี ้จึงได้ จดั ตั ้งบริ ษัทย่อยทุนจดทะเบียน 3 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ขึ ้นในประเทศอินโดนีเซียเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้คาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตได้ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี
2557 และคาดหวังให้ มีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 10 – 15 ในระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า
ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนี ้อย่างไร และต้ องการพันธมิตรร่วมทุนในอินโดนีเซียหรื อไม่
ประธาน ขณะนี ้บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยและยังไม่มีความจําเป็ นในการหาพันธมิตรในอินโดนีเซีย
เนื่องจากงานการตลาดอยูใ่ นความรับผิดชอบของ BASF ซึง่ ได้ มีการดําเนินงานในอินโดนีเซียมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว บริ ษัท
คงมุ่งทําหน้ าที่การผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เตรี ยม
บุคลากรไว้ ในโครงการนี ้แล้ วทั ้งการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการฝึ กภาษาท้ องถิ่น
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ผู้ถือหุ้น บริ ษัทเตรี ยมการด้ านวัตถุดิบในประเทศอินโดนีเซียอย่างไร และนิคมอุตสาหกรรม Bekasi ตั ้งอยูเ่ มืองใด
ประธาน บริ ษัทจะดําเนินงานร่วมกับคูค่ ้ าในลักษณะเดียวกันกับในประเทศไทยและเวียดนามซึง่ คูค่ ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดหาวัตถุดิบ สําหรับนิคมอุตสาหกรรม Bekasi ตั ้งอยูบ่ ริ เวณชานเมืองจาการ์ ต้า
นายสมศักดิ์ พร้ อมมูล (ผู้ถือหุ้น) ในปี 2555 EUP มีปริ มาณการผลิตประมาณ 500 ตัน ได้ มีเป้าหมายในปี นี ้อย่างไร
ประธาน ในปี ที่ผา่ นมา EUP มีกําลังการผลิตประมาณ 500 – 600 ตัน ในปี นี ้ได้ เตรี ยมกําลังการผลิตเพิม่ ขึ ้นเป็ น
ประมาณ 1,000 ตัน และคาดว่าจะมีปริ มาณการผลิตจริ งประมาณ 800 ตัน
นายสมศักดิ์ พร้ อมมูล (ผู้ถือหุ้น) บริ ษัทมีแผนงานที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นหรื อไม่ เช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ เป็ นต้ น ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทแข่งแกร่งขึ ้นหากอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ประสบปั ญหา บริ ษัทอาจเพิ่มทุน
ซึง่ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นพร้ อมที่จะให้ การสนับสนุน
ประธาน บริ ษัทตระหนักการดําเนินธุรกิจบนความไม่ประมาทอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทต้ องมีความพร้ อมทัง้
ในด้ านบุคลากรและโอกาสทางการตลาดจึงจะพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น
ขณะนี ้บริ ษัทก็มีการเจรจากับ
พันธมิตรในสีอตุ สาหกรรมอื่นอยูต่ ลอดเวลา
ผู้ถือหุ้น โรงงานในอินโดนีเซียจะมีกําลังการผลิตเท่าใด และในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทคาดว่าสัดส่วนรายได้
ระหว่างโรงงานในประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซียจะเป็ นอย่างไร
ประธาน โรงงานในอินโดนีเซียมีแผนเริ่ มกําลังการผลิตที่ 1,000 ตัน และจะพยายามเพิ่มกําลังการผลิตขึ ้นในทุกปี
สูงสุดไม่เกิน 5,000 ตัน ซึง่ ขณะนี ้บริษัทได้ จองที่ดินสําหรับก่อสร้ างโรงงานแล้ ว สําหรับสัดส่วนรายได้ ของกลุม่ บริ ษัท
คาดหวังให้ โรงงานผลิตทังหมดมี
้
สดั ส่วนรายได้ ที่ใกล้ เคียงกัน
ผู้ถือหุ้น ประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศที่ได้ ชื่อว่ามีระบบภาษีที่ซบั ซ้ อน บริษัทได้ มีการศึกษาเรื่ องนี ้และเตรี ยมความ
พร้ อมอย่างไรบ้ าง
ประธาน บริ ษัทเข้ าใจในประเด็นนี ้ดีจงึ ได้ ทําสัญญาความร่วมมือกับคู่ค้าของบริ ษัทและความตั ้งใจที่จะขยายฐานลูกค้ า
ในอาเซียนร่วมกัน ซึง่ ในประเทศกลุม่ นี ้ก็มีผ้ ผู ลิตรถจักรยานยนต์เข้ าไปตังฐานการผลิ
้
ตอยูก่ ่อนแล้ ว ทั ้งนี ้บริ ษัท
พิจารณาแล้ วว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจให้ มีกําไรได้
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ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีแผนขยายการลงทุนในประเทศอินเดียหรื อไม่
ประธาน บริ ษัทยังไม่มีแผนขยายการลงทุนในประเทศอินเดีย บริ ษัทคงทุ่มเทให้ โรงงานในเวียดนามและอินโดนีเซียมี
ผลการดําเนินงานที่ดีเป็ นลําดับแรก
ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริ ษัทมีโครงการลงทุนเพิ่มขึ ้น จึงขอทราบว่าบริ ษัทมีแผนการเพิม่ ทุนจดทะเบียนหรื อไม่
ประธาน ในขณะนี ้บริ ษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริ ษัทอาจพิจารณาการเพิ่มทุนหากธุรกิจมี
การเติบโตอย่างรวดเร็ ว แต่ในเบื ้องต้ นบริ ษัทมีสถาบันการเงินที่พร้ อมให้ การสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษัทแล้ ว
นายพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบอํานาจ) ขอทราบการดําเนินงานของบริ ษัท ไบรท์ บลู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (BBW)
ประธาน BBW ยังคงดําเนินธุรกิจจําหน่ายและบริการเครื่ องกรองนํ ้าและเครื่ องกรองอากาศ แต่เนื่องจากธุรกิจบริ การ
ประเภทนี ้จําเป็ นต้ องใช้ เวลาในการทํางานซึง่ มัน่ ใจว่าผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับการดื่มนํ ้าที่สะอาด
ขณะนี ้คงอยู่
ระหว่างการขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ หน่วยงานราชการ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองการจัดตั ้งบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
งดออกเสียง
ออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

172,441,947
-0172,441,947
172,441,947
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100
-0100
100
-0-

อนึง่ เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม จึงทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทั ้งสิ ้น
จํานวน 161 ราย รวม 172,441,947 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.32
ปิ ดประชุม

เวลา 11.50 น.

(นายสนัน่ เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม

AGM 2556 หน้า 10/10

