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เริ่มการประชุม
นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทําหนาที่ เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)
ประธาน ไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมตามรายนามกรรมการที่เขารวมประชุมขางตน หลังจากนั้น ประธาน
แจงจํานวนผูเขาประชุม ใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจํานวนหุน
รวมกันได 469,689,662 หุน คิดเปนรอยละ 71.17% ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท
ประธาน ไดชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ หากไมมีผูใด
คัดคานหรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวาระดังกลาว หากมีผูถือหุนคัดคานหรืองดออกเสียงจึงจะให
ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู คือ หนึ่งหุนเทากับหนึ่ง
เสียง จากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผถู ือหุนครั้งที่ 1/2552
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธาน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมได ทักทวง ซักถาม หรือ แกไขรายงานการประชุม
และ เมื่อปรากฎวาไมมีผูใดทักทวง หรือ ขอแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยขอใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2552 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

-1-

สิ่งที่แนบมา 1 หนา 2 / 6

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

469,689,662
-0-0-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวนไมเกิน 165,000,000
หนวย ใหแกผูถือหุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน

ประธาน แจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ที่
ประชุมไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจํานวน 137.50 ลานบาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในอัตรา 2 หุนเดิมตอ 1 หุน
ใหม ที่ราคา 0.25 บาท ตอ หุน ซึ่งเปนราคาที่เทากับมูลคาหุนที่ตราไว (ราคาพาร) พรอมทั้งใหจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนใหกับผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนในอัตรา 3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม ตอ 2 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา ซึ่ง
ในชวงที่อยูระหวางดําเนินการไดเกิดเหตุการณวิกฤตการเงินโลก เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการถดถอย ซึ่งหากดําเนินการตอไปอาจจะ
ทําใหเกิดอุปสรรคตอบริษัทได ดังนั้นจึงทําใหคณะกรรมการตัดสินใจนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่ง
ประชุมไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 อนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนดังกลาว ปจจุบันคณะกรรมการเห็นวา เศรษฐกิจเริ่มมีการฟนตัว
จึงเห็นสมควรที่จะเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวนไมเกิน
165,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตรา 4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา และ
ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนดังกลาวใหปดเศษทิ้ง ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดสําคัญของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม พรอมกันนี้ขอเสนอที่ประชุมพิจารณามอบหมายให
คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
เงื่อนไข ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาวตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง การกําหนดวันที่
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant Record Date) ตลอดจน การดําเนินการที่
เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และหนวยงานอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประธาน ไดกลาวเชิญชวนใหผูถือหุนไดซักถาม
ผูถือหุน ไดซักถามวาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมจะมีผลกระทบตอผูถือหุนหรือไม และ ผูถ อื หุน ทีม่ า
ประชุมวันนี้ จะไดรับสิทธิในการไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือไม
ประธาน ได ต อบข อ ซั ก ถามต อ ผู ถื อ หุ น ว า ในการออกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห กั บ ผู ถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส ว นจะเป น
ประโยชนตอผูถือหุนเนื่องจากผูถือหุนที่ถือหุนอยูทุกๆ 4 หุนก็จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา
ซึ่งผูถือหุนอาจพิจารณาแปลงสภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหากราคาหุนของบริษัทมีราคาสูงกวาราคาแปลงสภาพที่กําหนด
ไวที่ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ตอหุน ก็จะเปนประโยชนตอผูถือหุน หลังจากนั้นประธานไดมอบหมายให นายชัยนรินทร สายรังษี
ที่ปรึกษาของบริษัทไดตอบขอซักถามในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูถือหุนในการที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
นายชัยนรินทร สายรังษี ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ผูถือหุนที่มาประชุมในวันนี้ และ ยังคงถือหุนของบริษัทตอไปจนถึงวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant Record Date) ผูถือหุนทานนั้นก็จะไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ โดยขอใหผูถือหุนไดติดตามขาวสารเกี่ยวกับการกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อ
สิทธิในการไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (UKEM-W1) กับทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยตอไป และไดชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลกระทบของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้
เพิ่มเติมวา หากผูถือหุนเดิมเปนผูใชสิทธิในการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรก็จะไมไดรับ
ผลกระทบในดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) แตหากผูถือหุนไมไดใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดง
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สิทธิก็อาจที่จะไดรับผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบตอ
ผูถือหุนทั้งหมดไดแสดงไวตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม
นายฮั่งใช อัควสกุล ผูถือหุน ไดซักถามวาการที่บริษัทไดยกเลิกการเพิ่มทุนและเปลี่ยนมาออกใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
แสดงวาธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะไมมีการขยายตัวใชหรือไมจึงไมจําเปนตองใชเงิน
ประธาน ไดตอบขอซักถามวา ในการเพิ่มทุนครั้งที่ผานมา บริษัทมีแผนที่จะเขาลงทุนในดานที่เกี่ยวของกับการผลิตซึ่ง
เปนเรื่องใหญ แตเมื่อเศรษฐกิจเกิดการถดถอยบริษัทจึงตัดสินใจไมเดินหนาตอ เพราะเกรงจะเกิดปญหาตอบริษัท จึงไดทําการ
ยกเลิกการเพิ่มทุน อยางไรก็ตาม บริษัทมีการขยายธุรกิจโดยการตอยอดจากธุรกิจเดิม ซึ่งไมไดใชเงินทุนมาก
ผูถือหุนไดซักถามวาใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปใชหรือไม และ หากตองการแปลงสภาพจะตองทําอยางไร
นายชัยนรินทร สายรังษี ที่ปรึกษา ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทมีอายุ 5 ป โดยผูถือ
หุนจะสามารถทําการแปลงสภาพไดเมื่อพนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่บริษัทไดทําการออกและเสนอขายไปแลวตามระยะเวลาที่ได
กําหนดไว โดยมีราคาแปลงสภาพที่หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) สําหรับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการแปลงสภาพจะตอง
แจงความจํานงการใชสิทธิโดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพย (Broker) เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐาน
ประกอบการซื้อหุนที่จะยื่นกับบริษัท พรอมเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการโอนเงินเขาบัญชีบริษัทเพื่อชําระเปนคาหุน ซึง่ เมือ่
บริษัทไดรับเอกสารตางๆ ครบถวนแลว ก็จะดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ เพื่อออกเปนหุนสามัญใหกับผูใชสิทธิแปลงสภาพตอไป
ทั้งนี้ รายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการใชสิทธิจะปรากฏอยูในขอกําหนดสิทธิซึ่งทางบริษัทจะจัดสงใหกับผูถือหุนที่มีสิทธิใน
การไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป
เมื่อปรากฏ ไมมีผใู ดซักถามเพิ่มเติม ประธาน เสนอใหที่ประชุม ไดพิจารณาลงมติ โดยขอใหผูถือหุน ทีไ่ มเห็นดวยหรือ
งดออกเสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวนไมเกิน
165,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
469,689,662
เสียง
ไมเห็นดวย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 165,000,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบหาลานบาท)
เปน 206,250,000 บาท (สองรอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
165,000,000 หุน (หนึ่งรอยหกสิบหาลานหุน ) มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค)

ประธานแจงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้ผูถือหุนจะตองทําการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อใหสอดคลองกับการที่ไดมี
มติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิไปในวาระที่ผานมา โดยประธานไดเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 165,000,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบหาลานบาท) เปน 206,250,000 บาท (สองรอยหกลานสองแสน
หาหมื่นบาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 165,000,000 หุน (หนึ่งรอยหกสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
(ยี่สิบหาสตางค)
ประธานไดกลาวเชิญชวนใหผูถอื หุน ไดซักถาม
นายฮั่งใช อัควสกุล ผูถือหุน ไดซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไวในหนาที่ 14 ของหนังสือเชิญประชุม
นายชั ย นริ น ทร สายรั ง ษี ได ชี้ แ จงว า อั ต ราการใช สิ ท ธิ และ ราคาการใช สิ ท ธิ ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ เชน ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว หรือ มีการจายเงินปนผลใน
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จํานวนที่สูงเกินกวาที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ ทั้งนี้ เงื่อนไขของการปรับสิทธิมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 โดยระบุอยู
ไวในหนาที่ 16 และ หนาที่ 17 ของหนังสือเชิญประชุม
เมื่อปรากฏ ไมมีผูใดซักถาม ประธาน เสนอใหที่ประชุม ไดพิจารณาลงมติโดยขอใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
และ กอนที่จะพิจารณาลงมติ ฝายจัดการผูดูแลการประชุมไดแจงวามีผูถือหุนมาประชุมเพิ่ม 1 รายทําใหจํานวนผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 52 ราย นับเปนจํานวนหุนรวมกันได469,789,662 หุน หรือ คิดเปนรอยละ 71.18 ของหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 165,000,000 บาท (หนึ่งรอยหก
สิบหาลานบาท) เปน 206,250,000 บาท (สองรอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 165,000,000
หุน (หนึ่งรอยหกสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

469,789,662
-0-0-

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธาน กลาว ตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว ภายหลังจากการภายหลังจากที่ไดมีมติเพิ่มทุน
แลวจะตองดําเนินการแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ เพื่อนําไปจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย ตอไป ดังนั้นจึงขอเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการแกไข หนังสือบริคณฑ สนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุม
ประธาน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุม ซักถาม
เมื่อปรากฏ ไมมีผใู ดซักถาม ประธาน เสนอใหที่ประชุม ไดพิจารณาลงมติ โดยขอใหผูถอื หุนทีไ่ มเห็นดวยหรืองดออก
เสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม
ขอ 4

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัตกิ ารแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เปนดังนี้
ทุนจดทะเบียนจํานวน 206,250,000 บาท
(สองรอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท)
แบงออกเปน
825,000,000 หุน
(แปดรอยยี่สิบหาลานหุน)
มูลคาหุนละ
0.25 บาท
(ยี่สิบหาสตางค)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
825,000,000 หุน
(แปดรอยยี่สิบหาลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ
-ไมมี- หุน
( - )
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
469,789,662
เสียง
ไมเห็นดวย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 165,000,000 หุน (หนึ่งรอยหกสิบหาลานหุน) มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท รุน 1 (UKEM-W1)
ประธาน เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน เพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 165,000,000 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (UKEM-W1)
ประธาน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุม ซักถาม
เมื่อปรากฏ ไมมีผใู ดซักถาม ประธาน เสนอใหที่ประชุม ไดพิจารณาลงมติ โดยขอใหผูถอื หุนทีไ่ มเห็นดวยหรืองดออก
เสียงไดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 165,000,000 หุน (หนึ่งรอยหกสิบหา
ลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท รุน 1 (UKEM-W1) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
469,789,662
เสียง
ไมเห็นดวย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธาน กลาว ตอที่ประชุมวา ในวาระนี้ไมมีการพิจารณาเรื่องใดๆ แตจะใหผูถือหุนไดซักถาม หรือ แสดงความเห็น ซึง่
มีผูถือหุนหลายรายไดซักถาม และ รวมแสดงความคิดเห็น ตางๆ ดังนี้
ผูถือหุนไดขอใหกรรมการไดบอกกลาวถึงการดําเนินธุรกิจของบริษทั ในชวงระยะเวลาที่ผานมาเพื่อที่ผถู อื หุนจะได
รับทราบความเปนไปของบริษทั และ การระงับโครงการในมาบตาพุทมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือไม
ประธานไดมอบหมายใหนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ เปนผูชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนไดรับทราบ
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ไดตอบขอซักถามของผูถ ือหุน ดังนี้
กรณีการระงับโครงการในมาบตาพุท ที่มีโครงการของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.”รวมอยูนั้น ซึ่งเทาที่
ทราบเปนโครงการสวนตอขยาย จึงไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑของ ปตท. ในสวนที่บริษัทเปน
ตัวแทนจําหนายยังมีการผลิตอยูตามปกติ และ ในสวนของการดําเนินธุรกิจของบริษัทในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น บริษัทไดทํา
การขยายธุรกิจโดยการหาตลาดใหม และ การนําผลิตภัณฑใหมที่เกี่ยวของกับโซลเวนท หรือ ใกลเคียง มาจําหนายเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ผูถือหุนไดแสดงความเห็นวา บริษัทควรระบุถึงบริเวณและพื้นที่ที่นาจะมีกลุมลูกคาของบริษัทอยูเอาไวในรายงานการ
ประชุม เพื่อผูถือหุนจะไดรับทราบ และ หากผูถือหุนทราบวาบริเวณนั้นมีกลุมลูกคาของบริษัทอยูก็ควรที่จะใหขอมูลนั้นกับทาง
บริษัทดวย
นายฮั่งใช อัควสกุล ผูถือหุน ไดซักถามเกี่ยวกับนโนบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของบริษัท
ประธานไดมอบหมายใหนางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี ไดเปนผูตอบขอซักถามของผูถือหุน
นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี ไดชี้แจงตอผูถือหุนวา บริษัทมีการนําเขาสินคาไมเกินรอยละ 20 ของยอดการสั่งซื้อ
รวม ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยการทําสัญญาลวงหนา (Forward) ไวเต็ม
จํานวน
ผูถือหุนไดซักถามวาในชวงทีผ่ านมา 9 เดือนผลประกอบการของบริษทั เปนอยางไร
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ประธานไดชี้แจงวาบริษัทไมสามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการที่ยังไมไดชี้แจงตอตลาดหลักทรัพยใหกบั ผู
ถือหุนเพื่อทราบได เนื่องจากจะทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการไดรับขาวสารขอมูล
เมื่อปรากฏวาไมมผี ูถือหุนใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
ประธาน ไดกลาวขอบคุณผูถ ือหุน และ ปดการประชุม ในเวลา 15.15 น

_____________________ประธานที่ประชุม
(นายทวี บุตรสุนทร)

__________________________ ผูบันทึกการประชุม
(นางสาวจันทรจิรา จุลธีระ)
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