รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557
วันพฤหัสบดีท่ ี 3 เมษายน 2557 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 เู ข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองรวมถึงการมอบ
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงมีจํานวนทังสิ
ฉันทะรวมทั ้งสิ ้นจํานวน 118 ราย รวมจํานวน 182,639,761 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.88 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
 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ เพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสม
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัทแต่ประการใด
กรรมการมาประชุม
1. นายสนัน่ เอกแสงกุล
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
3. นายสนิท เอกแสงกุล
4. นายวิชยั เอกแสงกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
นายวิเทียน นิลดํา
นายเจน วองอิสริ ยะกุล
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง

กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายสนัน่ เอกแสงกุล เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวัน
อังคารที่ 2 เมษายน 2556 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
มติท่ ปี ระชุม
อังคารที่ 2 เมษายน 2556 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

182,639,761
182,569,761
70,000
182,569,761
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เมื่อวัน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.96
คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมัตริ ายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการ
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556 ซึง่ มีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในข้ อมูลรายงานประจําปี 2556 และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว พร้ อม
มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สรุปผลการดําเนินงานให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 554.76 ล้ านบาท ซึง่
ลดลงจากปี 2555 จํานวน 109.18 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 16.41 และมีกําไรสุทธิจํานวน 96.52 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2555 จํานวน 14.17 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 12.80 การลดลงของรายได้ เป็ นผลจากการชะลอ
ตัวของกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์หลังจากได้ รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในปี 2555 ประกอบกับการที่บริ ษัท
รับจ้ างผลิตสีกลุม่ ยานยนต์ให้ แก่คคู่ ้ าในระยะเวลาที่ผา่ นมานัน้ บริ ษัทได้ ช่วยทําหน้ าที่ในการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบให้ แก่
คูค่ ้ ามาโดยตลอด ซึง่ ในปั จจุบนั คูค่ ้ าได้ มีประสบการณ์ด้านวัตถุดิบมากขึ ้นและเริ่มจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบด้ วยตนเอง จึง
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ส่งผลให้ รายได้ ของบริษัทซึง่ เป็ นรายได้ จากการซื ้อมา-จําหน่ายไปของวัตถุดิบให้ แก่คคู่ ้ าลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษัทมี
ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ ้นจากสีอตุ สาหกรรมอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ มีปริ มาณการผลิตเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ
ั ฑ์และการมียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ ้นเป็ น
6.28 จากปี ก่อนหน้ า ทําให้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ปั จจัยสนับสนุนการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
สําหรับปั จจัยที่มีโอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัทในปี 2557 ได้ แก่ การที่พนั ธมิตรมีตราสินค้ าที่แข็งแกร่ง
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล การเปิ ดเสรี ทางการค้ า และ บริ ษัทมีชอ่ งทางการจําหน่ายสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามคง
มีความท้ าทายอีกหลายปั จจัย ได้ แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยืดเยื ้อ ความล่าช้ าของการปรับระเบียบภาครัฐ
เพื่อเข้ าสู่ AEC หรื อ ต้ นทุนการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและด้ านความปลอดภัยมีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้น เป็ นต้ น
ผู้ถือหุ้น แจ้ งที่ประชุมว่าตนเองได้ เคยแจ้ งชื่อเพื่อร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานของบริ ษัทแต่ไม่ได้
เข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นั ้น จึงสอบถามว่าบริ ษัทมีกําหนดจัดกิจกรรมนี ้ขึ ้นอีกหรื อไม่
ประธาน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์เข้ าร่วมกิจกรรมแจ้ งความประสงค์ได้ ที่จดุ ลงทะเบียนเข้ าประชุม เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้สนใจและพิจารณาการจัดกิจกรรมต่อไป
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามถึงผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และ
ความคืบหน้ าของบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
ประธาน ชี ้แจงว่า บจก. อีซนึ่ อุไร เพ้ นท์ (“EUP”) ในประเทศเวียดนามได้ ดําเนินการผลิตและจําหน่ายอย่างจริ งจัง
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ปั จจุบนั EUP มีกําลังการผลิต 1,000 ตันและในปี ที่ผ่านมามียอดการผลิตจริ งประมาณ 600 ตัน
ซึง่ ถือว่าเป็ นผลการดําเนินงานที่นา่ พอใจ EUP มีแผนเพิ่มกําลังการผลิตขึ ้นเป็ น 1,500 ตันภายใน 2 ปี ข้ างหน้ าและ
คาดหวังว่าจะสามารถมีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 7 ของตลาดรวมในเวียดนาม สําหรับ บจก. อีซนึ่
อินโดนีเซีย (“EI”) ในประเทศอินโดนีเซียขณะนี ้คงอยู่ระหว่างการตกแต่งอาคารโรงงานและการติดตั ้งเครื่ องจักรซึง่ คาด
ว่าจะสามารถเริ่มดําเนินงานได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี นี ้
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติรับรองผลการดําเนินงานและอนุมตั ิการเผยแพร่รายงานประจําปี
มติท่ ปี ระชุม
2556 ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

182,748,005
182,678,005
70,000
182,678,005
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.96
คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2556 ซึง่ มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจําปี 2556 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 2556 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 46 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6 จากการลงทุนก่อสร้ างโรงงานของบริ ษัทย่อยในอินโดนีเซีย และมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจํานวน 33
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26 จากโครงการในอินโดนีเซียเช่นกัน
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวมเพิ่มขึ ้น 11 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1 จากกําไรสะสมที่เพิม่ ขึ ้น สําหรับ
กําไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ลดลง 14 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12 เนื่องจากรายได้ จากกลุม่ ยานยนต์
ลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมและค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเพื่อเตรี ยมการสําหรับโครงการขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ค่าใช้ จ่ายบุคคลากร ค่าเดินทาง และค่าดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
แม้ ในปี 2556 บริ ษัทจะมีมลู ค่ากําไรสุทธิสว่ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง แต่เมื่อวิเคราะห์อตั ราส่วนกําไร
สุทธิแล้ วพบว่ามีอตั ราที่ดีขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณการขายสินค้ าที่ที่มีอตั รากําไรสูงเพิ่มมากขึ ้น
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าการใช้ วงเงินกู้เพื่อลงทุนเพิ่มในอินโดนีเซีย จะทําให้ อตั ราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity) มีผลอย่างไร
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าการใช้ วงเงินกู้นี ้จะทําให้ หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 0.3 เท่า
นายปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงลูกค้ าสีกลุม่ ยานยนต์ 3 ลําดับแรกของบริ ษัทและการที่ผ้ ผู ลิต
รถจักรยานยนต์ชนนํ
ั ้ าได้ ตงโรงงานประกอบขึ
ั้
้นในไทยจะมีผลต่อบริ ษัทอย่างไร
ประธาน บริ ษัทมีลกู ค้ าสีกลุม่ ยานยนต์เพียงรายเดียวคือ BASF (Thai) หรื อ BTL ซึง่ BTL จะเป็ นผู้จดั จําหน่ายให้ แก่
ผู้ใช้ สีในกลุม่ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนรถจักรยานยนต์ตอ่ ไป
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่ารถจักรยานยนต์ที่นําเข้ ามาประกอบในประเทศโดยส่วนใหญ่
จะเป็ นการนําชิ ้นส่วนเข้ ามาประกอบโดยไม่มีการพ่นสี หากผู้ผลิตจะปรับเปลี่ยนให้ มีการพ่นสีชิ ้นส่วนก็ถือเป็ นโอกาส
ของผู้ผลิตสีในประเทศ ซึง่ ในส่วนของบริ ษัทได้ มีการค้ าขายกับผู้ผลิตชิ ้นส่วนในประเทศมาเป็ นระยะเวลานานจึงมีความ
มัน่ ใจว่าจะสามารถแข่งขันได้
นายปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงผลการดําเนินงานและกําลังการผลิตของ EUP ในเวียดนาม
ตลอดจนกําหนดการดําเนินงานของ EI ในอินโดนีเซีย
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ประธาน ในปี 2556 EUP มียอดผลิตประมาณ 600 ตันและมีกําไรสุทธิประมาณ 5 ล้ านบาท บริษัทคาดหวังว่าในปี
2557 EUP จะมียอดผลิตประมาณ 800 ตัน สําหรับ EI จะมีกําลังการผลิตในปี แรกจํานวน 1,000 ตัน และจะทยอย
เพิ่มกําลังการผลิตเป็ น 3,000 ตันภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า คาดว่าจะสามารถเริ่ มงานได้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี นี ้
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่าการที่บริ ษัทมีความร่วมมือกับ BTL ทําให้ มีโอกาสขยายฐาน
การผลิตไปยังต่างประเทศ รวมถึงต้ องขอขอบคุณฝ่ ายบริ หารโดยเฉพาะคุณวิชยั เอกแสงกุล ซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบการ
บริ หารและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานทําให้ EUP สามารถมีผลกําไรหลังการดําเนินงานอย่างจริ งจังในช่วง 2 ปี
นางสาวมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า BTL เป็ นผู้ถือหุ้น EUP ในเวียดนามด้ วยหรื อไม่ ซึง่ หาก BTL ไม่ได้ เป็ นผู้
ถือหุ้นจะมีความเสี่ยงใดกับ EUP หรื อไม่
ั ญา
ประธาน ชี ้แจงว่า BTL ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นใน EUP และไม่มีนโยบายที่จะเข้ าร่ วมถือหุ้นในบริษัทคูค่ ้ า บริษัทมีสญ
ความร่วมมือกับกลุม่ BASF ในไทยและเวียดนามตลอดจนอินโดนีเซียและมีความร่วมมือในธุรกิจสีพน่ รถจักรยานยนต์
้ งมีความมัน่ ใจได้ วา่ ความสัมพันธ์นี ้จะยัง่ ยืนต่อไป
นี ้เป็ นระยะเวลาร่วม 30 ปี ดังนันจึ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่าก่อนหน้ านี ้บริษัทเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ์การผลิตและจําหน่ายสีพน่
รถจักรยานยนต์เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ภายหลังความร่วมมือกับกลุม่ BASF เกิดขึ ้นทําให้ บริ ษัทได้ รับโอกาสการ
เป็ นผู้ผลิตในอาเซียน ซึง่ ต้ องขอบคุณกลุม่ BASF ที่ทําให้ บริ ษัทได้ ขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนามและอินโดนีเซีย
ประกอบกับเรากําลังจะเข้ าสู่ AEC ในอนาคตอันใกล้ ดังนั ้นทุกธุรกิจจะมองตลาดภายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวคง
ไม่ได้ อีกต่อไป
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิและให้ เผยแพร่งบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลา
มติท่ ปี ระชุม
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

182,748,005
182,678,005
70,000
182,678,005
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.96
คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทต้ อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าบริ ษัทจะมีทนุ
สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน
91,751,959.71 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินจํานวน 4,181,521.14 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.56
้ ้น 28,681,740 บาท ครบจํานวน
ของกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทมีทนุ สํารองรวมทังสิ
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายกําหนด (บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 286,817,400 บาท)
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
มติท่ ปี ระชุม
ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

183,082,032
183,012,032
70,000
183,012,032
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ตามที่

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 99.96
คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัท รวมเงินปั นผลที่จา่ ยทังสิ
้ ้น 45.74 ล้ านบาท โดยกําหนดให้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2557 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น
(Record Date) และกําหนดให้ ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันที่ 14 มีนาคม 2557 มี
กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
มติท่ ปี ระชุม
ธันวาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

183,092,932
183,022,932
70,000
183,022,932
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.96
คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดวงเงินค่ าตอบแทน
กรรมการสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามที่ดํารง
ตําแหน่งนานที่สดุ จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งการเป็ นกรรมการ ซึง่ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งในปี นี ้ มีดงั นี ้
1. นายสนัน่ เอกแสงกุล
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
3. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั ้งกรรมการตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ พร้ อมกันนี ้ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทสําหรับปี 2557 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจําของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
นายเกษมพันธ์ สรวยจิทวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตนเองได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 และ
ไม่ได้ รับของชําร่วยจากการเข้ าร่วมประชุมเนื่องจากของชําร่วยได้ ถกู แจกจ่ายจนหมดแล้ ว ซึง่ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ ขอให้
ตนเองแจ้ งชื่อไว้ และจะจัดส่งของชําร่วยมาให้ ภายหลัง จนถึงวันนี ้ได้ ผา่ นพ้ นเป็ นระยะเวลาหนึง่ ปี ตนเองยังไม่ได้ รับของ
ชําร่วยจากบริ ษัทแต่อย่างใด ตนเองไม่มีเจตนาทวงถามถึงของชําร่วยแต่มีความเห็นว่าข้ อมูลที่เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทได้ แจ้ ง
กับผู้ถือหุ้นย่อมเปรี ยบได้ กบั เป็ นการแจ้ งจากบริ ษัทซึง่ อยูบ่ นความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั ้นหากตนเองไม่ได้ รับ
ของชําร่วยย่อมถือได้ ว่ากรรมการเป็ นผู้ไม่รักษาคําพูด ตนเองจึงไม่อาจไว้ วางใจต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการชุดนี ้
นายสาโรช จันทะดี (เลขานุการบริ ษัท) แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ที่ผ่านมามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมจํานวนมากเกินกว่าประมาณการไว้ ทําให้ ของชําร่วยที่เตรี ยมไว้ ไม่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น จึงได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อ
และที่อยู่ไว้ เพื่อส่งของชําร่วยให้ ภายหลัง โดยพบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งข้ อมูลไว้ ประมาณ 40 – 50 ท่าน
ภายหลังการประชุมบริ ษัทได้ จดั ส่งเสื ้อยืดคอโปโลเพื่อเป็ นของชําร่วยพร้ อมกับหนังสือขออภัยไปยังผู้ถือหุ้น
ทุกท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว สําหรับผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับของชําร่วยคาดว่าอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลซึง่ ต้ อง
ขออภัยและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งข้ อมูลอีกครัง้ หนึง่ สําหรับการจัดส่งของชําร่วยให้ ตอ่ ไป
ประธาน กล่าวขออภัยผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับของชําร่วยพร้ อมกับชมเชยผู้ถือหุ้นที่แจ้ งเรื่ องนี ้ให้ ที่ประชุมทราบ ซึง่ เป็ น
การแสดงออกถึงการรักษาสิทธิ์ของตนเอง และจะนําข้ อคิดเห็นนี ้ไปปรับปรุงข้ อบกพร่องของการจัดประชุมต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามรายชื่อข้ างต้ นกลับเข้ าดํารง
มติท่ ปี ระชุม
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามผลการลงมติ ดังนี ้

AGM 2557 หน้า 7/12

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นายสนัน่ เอกแสงกุล
183,092,932
เสียง
183,012,932
เสียง
80,000
เสียง
182,912,932
เสียง
100,000
เสียง

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

99.96
0.04
99.95
0.05

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
183,092,932
เสียง
183,022,932
เสียง
70,000
เสียง
182,922,932
เสียง
100,000
เสียง

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

99.96
0.04
99.95
0.05

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง
183,092,932
เสียง
182,952,932
เสียง
140,000
เสียง
182,852,932
เสียง
100,000
เสียง

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

99.92
0.08
99.95
0.05

และมีมติอนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดงั นี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ออกเสียง
งดออกเสียง
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

183,092,932
164,013,932
19,079,000
164,013,932
-0-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 89.58
คิดเป็ นร้ อยละ 10.42
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจําปี 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7517
6699
6838

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

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่แทน และเห็นชอบให้ กําหนดค่าสอบบัญชีและค่า
สอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็ นจํานวนเงิน 680,000 บาท พร้ อมมอบอํานาจให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด
ค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็ นกรณีไป
นายชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริ ษัทใช้ บริการผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
เป็ นระยะเวลานานแล้ วหรื อไม่ เนื่องจากการที่บริ ษัทใช้ บริ การผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียวเป็ นระยะเวลานานอาจทําให้
ผู้สอบบัญชีร้ ูเห็นเป็ นใจกับบริ ษัทซึง่ จะนําไปสูค่ วามไม่โปร่งใส รวมถึงบริษัทได้ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
หรื อเปรี ยบเทียบค่าบริ การอย่างไร
้ จดทะเบียนบริ ษัทมหาชนรวมระยะเวลา 8 ปี
ประธาน ชี ้แจงว่าบริษัทใช้ บริ การบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัดตังแต่
โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงลายมือชื่อและให้ ความเห็นต่องบการเงินบริ ษัทเป็ นระยะ
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่าบริ ษัทมีการเปรี ยบเทียบค่าบริการสอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี
โดยในแต่ละปี มีผ้ เู สนอบริ การจํานวน 5 – 6 ราย บริ ษัทได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและค่าบริการที่
บริ ษัทมีคณะกรรมการ
เหมาะสมซึง่ พบว่าบริ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติมีข้อเสนอที่นา่ สนใจมากกว่ารายอืน่ ตลอดมา
ตรวจสอบจํานวน 4 ท่านจากคณะกรรมการจํานวน 9 ท่าน ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของคณะกรรมการ
บริ ษัทตามระเบียบที่สํานักงาน กลต. กําหนดไว้ อีกทั ้งกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 ท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน จึงทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ กรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์
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นางพิสมัย บุณยเกียรติ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) กล่าวว่าในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้
ผู้ถือหุ้นมัน่ ใจได้ วา่ คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามแนวทางที่สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ การสอบทานและการเปิ ดเผยข้ อมูลได้ ทําอย่างถูกต้ องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่
มติท่ ปี ระชุม
ประธานเสนอข้ างต้ นทุกประการด้ วยผลการลงมติ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
183,092,932
เสียง
ออกเสียง
183,022,932
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.96
งดออกเสียง
70,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
เห็นชอบ
183,022,932
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นชอบ
-0เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระประชุมตามลําดับเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้

มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามคณะกรรมการใน

นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าตามที่สํานักงาน กลต. ได้ เชิญชวนให้ บริ ษัทจดทะเบียนมีความ
ตื่นตัวและร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้ านการทุจริ ตภายในองค์กรนัน้ บริ ษัทมีการดําเนินการอย่างไร
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าขณะนี ้บริ ษัทยังไม่มีการประกาศนโยบายหรื อแสดงเจตนารมณ์เพื่อต่อต้ าน
การทุจริ ต แต่บริ ษัทมีระเบียบพนักงานบริษัทซึง่ พนักงานทุกคนจะต้ องลงลายมือชื่อรับทราบก่อนบรรจุเป็ นพนักงาน
บริ ษัท ซึง่ ระเบียบนี ้ประกอบด้ วยแนวปฏิบตั ิจํานวน 12 ประการที่ครอบคลุมเรื่ องการทุจริ ตภายในองค์กรแล้ ว อย่างไร
ก็ตามบริษัทจะพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิเพื่อประกาศเป็ นนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตต่อไป
นายวิศิษฐ์ พันธ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทได้ แสดงเจตนารมณ์ต่อต้ านการทุจริ ตในภาครัฐหรื อไม่
และการดําเนินธุรกิจในเวียดนามและอินโดนีเซียประสบปั ญหาการทุจริ ตจากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อไม่
ประธาน ชี ้แจงว่าบริ ษัทยังไม่มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้ านการทุจริตในภาครัฐ สําหรับการดําเนินงานในเวียดนาม
และอินโดนีเซียนันบริ
้ ษัทดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมา การใช้ จา่ ยเงินของบริ ษัททุกครัง้ มีใบเสร็ จรับเงินอย่างถูกต้ อง
เสมอจึงไม่สามารถตอบได้ วา่ ประสบปั ญหาการทุจริ ตจากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อไม่
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ยกตัวอย่างถึงกรณีการนําเข้ าเครื่ องจักรการผลิตในอินโดนีเซียที่บริษัทต้ อง
ใช้ เวลาประมาณ 6 เดือนเพื่อให้ การผ่านพิธีศลุ กากรดําเนินไปอย่างถูกต้ อง ซึง่ ถือเป็ นประสบการณ์ที่บริ ษัทต้ องเรี ยนรู้
สําหรับการทําธุรกิจในแต่ละพื ้นที่ตอ่ ไป
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นายธรรมนูญ มิตรประยูร (ผู้ถือหุ้น) บริ ษัทประมาณผลกําไรและการผลิตของบริ ษัทในต่างประเทศในระยะ 3 ปี
ข้ างหน้ าไว้ อย่างไร
ประธาน กล่าวว่าในขณะนี ้คงยังไม่สามารถแจ้ งตัวเลขที่ชดั เจนได้ อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัท
คาดหวังให้ EUP ในเวียดนาม และ EI ในอินโดนีเซียจะมีการผลิตประมาณปี ละ 2,000 ตัน และ 3,000 ตันตามลําดับ
นายชยพล ประเสริ ฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าตามที่บริษัทกล่าวว่าเคยได้ รับสิทธิ์การผลิตและจําหน่ายสีกลุม่ ยาน
ยนต์นนได้
ั ้ แก่ตราสินค้ าใด และบริ ษัทมีการผลิตให้ แก่ลกู ค้ าอื่นหรื อไม่
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ตอบว่าบริ ษัทได้ รับสิทธิ์การผลิตและจําหน่ายสีพน่ รถจักรยานยนต์ตรา
“NOF” ประเทศญี่ปนุ่ ต่อมากลุม่ BASF ประเทศเยอรมนีได้ เข้ าซื ้อกิจการ NOF ประเทศญี่ปนุ่ จึงส่งผลให้ บริ ษัท
กลายเป็ นคูค่ ้ ากับ BASF และภายหลังการเจรจาความร่วมมือกับ BASF ซึง่ ประสงค์ทําหน้ าที่ดแู ลด้ านการตลาด ทํา
ให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิ์การผลิตในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียนในปั จจุบนั ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาได้ มีเจ้ าของลิขสิทธิ์สี
อื่นเจรจาเพื่อให้ บริ ษัททําหน้ าที่ผลิตอยูเ่ ป็ นระยะๆ ซึง่ หากเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท
มีความร่วมมืออยู่แล้ ว บริ ษัทต้ องให้ ความเคารพในความร่วมมือกับคูค่ ้ าเดิมและไม่มีการผลิตให้ แก่ลกู ค้ ารายอื่น
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ (“BBW”) ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ต้องลดทุนและเพิ่มทุนเพื่อดําเนินธุรกิจต่อไปนัน้ บริษัทมีแผนงาน
อย่างไรที่จะทําให้ BBW มีผลประกอบการกําไรขึ ้นได้
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าบริ ษัทเห็นโอกาสในธุรกิจนํ ้าดื่มจากการที่ผ้ บู ริ โภคในปั จจุบนั มีแนวโน้ มให้
ความสําคัญเรื่ องสุขภาพมากขึ ้นจึงตัดสินใจซื ้อธุรกิจให้ เช่าเครื่ องกรองนํ ้าเพื่อขยายฐานลูกค้ าต่อไป ในระยะเริ่มต้ น
BBW จะมีค่าเสื่อมราคาของเครื่ องกรองนํ ้าที่สงู ทําให้ ยงั ไม่สามารถมีกําไรได้ ปั จจุบนั BBW ได้ เริ่ มทําการตลาดขาย
เครื่ องกรองนํ ้าควบคู่ไปกับการให้ เช่าและคาดว่าผลประกอบการในปี นี ้จะมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า BBW มีความมัน่ ใจว่าธุรกิจเครื่ องกรองนํ ้าระบบเช่าจะเป็ น
รูปแบบธุรกิจหลักมากกว่าระบบขายใช่หรื อไม่
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี ้แจงว่าเครื่ องกรองนํ ้าระบบเช่านั ้นจะทําให้ BBW มีสดั ส่วนรายได้ จากค่าเช่าเพิ่ม
มากขึ ้นเมื่อ BBW ได้ ตดั ค่าเสื่อมราคาของเครื่ องกรองนํ ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายหลักจะเป็ นเพียงการ
บํารุงรักษาเครื่ องเท่านัน้
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นายปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าฝ่ ายบริ หารคาดการณ์วา่ BBW จะมีจดุ คุ้มทุนเมื่อใด
นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) ฝ่ ายบริ หารคาดว่ามีความเป็ นไปได้ ที่ BBW จะมีจดุ คุ้มทุนในปลายปี นี ้หรื อต้ นปี หน้ า
นายปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า BASF มีพนั ธมิตรในประเทศจีนหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับต้ นทุนการผลิตของพันธมิตรเหล่านั ้นกับต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทมีความแตกต่างกันอย่างไร
ประธาน BASF มีโรงงานผลิตสีสําหรับรถยนต์ในประเทศจีนและอินเดียเป็ นของตนเองและขณะนี ้ยังไม่มีการผลิตสี
สําหรับรถจักรยานยนต์ เนื่องจากประเทศจีนให้ ความนิยมรถจักรยานยนต์สญ
ั ชาติจีนมากกว่ารถจักรยานยนต์สญ
ั ชาติ
ญี่ปนุ่ ในขณะที่สีรถจักรยานยนต์ของ BASF เป็ นที่นิยมสําหรับผู้ผลิตญี่ปนุ่ ดังนัน้ BASF จึงมีความเห็นว่าการผลิตสี
รถจักรยานยนต์ในประเทศจีนอาจยังไม่ค้ มุ ค่ากับต้ นทุนการผลิต สําหรับต้ นทุนการผลิตสีของผู้ผลิตทุกรายคาดว่ามี
ความใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั ปริมาณการผลิตซึง่ จะเป็ นตัวแปรที่ทําให้ ต้นทุนมีความแตกต่างกัน
อนึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นระหว่างการประชุม ทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 144
ราย รวม 183,192,932 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.07
ปิ ดประชุม

เวลา 12.45 น.

(นายสนัน่ เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม
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