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รายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2553
บริ ษัท ยู เนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่
การประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ื อหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 เมื่ อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปิ่ นเกล้ า ชัน้ 3 โรงแรม เอส.ดี .อเวนิว
เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
นายทวี บุตรสุนทร
2.
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี
3.
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
4.
ดร.เขียน วงศ์ สรุ ี ย์
5.
นายอานนท์ ปวี ณวัฒน์
6.
นายวรพจน์ อุ ชไุ พบูลย์ วงศ์
7.
นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี
8.
นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
9.
นายพี รพล สุวรรณนภาศรี
10.
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ท่ ีได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
นางสาวศันศนี ย์ พูลสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชี แห่ งบริษัท สานักงาน เอเอ็มซี จากัด

เริ่ มการประชุ ม
นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ เป็ นประธานที่ ประชุม (“ประธาน”)
ประธาน แถลง ต่อที่ ประชุมว่า ขณะนี ม้ ี ผ้ ถู ื อหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจานวน 50 ราย นั บจานวนหุ้นรวมกันได้ 460,045,827 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ69.70 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือ
หุ้น ครังที
้ ่ 1/2553
ประธาน ได้ ชี ้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ ย วกับวิธีก ารลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อแต่ละครัง้ หากไม่ มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องด
ออกเสียงให้ ถือว่าที่ ประชุมมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติวาระดังกล่าว หากมี ผ้ ถู ื อหุ้นคัดค้ านหรื องดออกเสียงจึงจะให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ยกเว้ นใน
วาระการแต่งตังกรรมการที
้
่ ออกตามวาระ จะทาการลงคะแนนเสียงทัง้ ผู้ที่เห็นด้ วย คัดค้ าน หรื องดออกเสียง โดยจะทาการพิ จารณาอนุมัติเป็ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ ผู้
ถื อหุ้นคนหนึ่งมี คะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ ตนถื ออยู่ คื อ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จากนัน้ ประธานได้ ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2552
ประธาน แจ้ งต่อที่ ประชุม ว่า สาเนาบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2552 ซึง่ ประชุมไปเมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2552 มี รายละเอี ยด
ปรากฎตามสิง่ ที่ แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถาม
เมื่ อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม วิสามั ญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2552 ซึง่ ประชุมไปเมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2552
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
460,045,827
เสียง

-1-

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

-0-0-
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เสียง
เสียง

วาระที่ 2

รั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่า นมา และ รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ประธาน มอบหมายให้ นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี และการเงิน ได้ เป็ นผู้สรุ ปภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ได้ รายงานภาพรวมของผลการดาเนินงานของบริษทในรอบปี 2552 ให้ ที่ประชุมทราบโดยมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี ้
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา บริษัทและบริษัทย่อย มี รายได้ จากการขายเท่ากับ 2,052.28 ล้ านบาทลดลง 480.80 ล้ าน
บาท จากราคาขายสินค้ าเฉลี่ยที่ ปรับตัวลดลงตามภาวะราคานา้ มันดิบในตลาดโลก และ ปริมาณขาย ที่ ปรับตัวลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะในช่วง 9 เดื อนแรกที่ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จติดลบราวร้ อยละ 5 แม้ ว่าจะเริ่มฟื ้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี อย่างไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทย่อยมี กาไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 49.55 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 2.21 ล้ านบาท ทั ง้ นี เ้ นื่ องจาก มี อัตรากาไรขันต้
้ นที่ สงู ขึน้ ร้ อยละ 2.00 โดยจากเดิมที่ อยู่ที่ร้อยละ 9.51
ปรับเพิ่มสูงขึนเป็
้ น ร้ อยละ 11.51 จากการบริหารจัดการต้ นทุนสินค้ าคงคลังที่ มีประสิทธิภาพ และ บริษัทมี ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่ ลดลงราว 10 ล้ านบาท จาก
ปริมาณการใช้ เงินทุนหมุนเวียนที่ ลดลง แม้ วา่ ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารในรอบปี ที่ผ่านมาจะเพิ่มสูงขึนจากการปรั
้
บขึนของราคาค่
้
าเช่าถั งเก็บสารเคมี ที่เพิ่ม
สูงขึน้
ประธาน ได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอี ยดทัง้ หมดของรายงานประจาปี ปรากฎตามสิง่ ที่ แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม และ ได้ กล่าวเชิญ
ชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ แสดงความเห็นชื่นชมที่ บริษัทสามารถบริหารงานจนมี กาไรใกล้ เคี ยงในระดับเดี ยวกันกับปี ที่ผ่ านมาแม้ วา่
ยอดขายของบริษัทจะลดลงก็ตาม ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ ยวกับเงินทุนได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี แ้ ล้ ว นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ได้
สอบถามเกี่ ยวกั บอุปสรรคของการดาเนิน งานในปี 2552 ของบริษัท และ การเตรี ยมพร้ อมรับมื อเกี่ ยวกับสถานะการณ์ ความผัน ผวนทางการเมื องที่ จะกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิ จในปี 2553
ประธานได้ มอบหมายให้ นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี เป็ นผู้ตอบคาถามผู้ถือหุ้น
นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทต้ องเผชิญกับความผัน ผวนของราคาต้ นทุนสินค้ า และ ความต้ องการใช้ สนิ ค้ าที่
ลดลงเป็ นอย่างมากเมื่ อเปรี ยบเที ย บกับปี 2551 สาหรับในปี 2553 บริษัทคงจะเตรี ยมการในเรื่ องของการกระจายตัวในสินค้ าของบริษัทและบริษัทย่อยให้ ม ากขึน้
การบริหารสินค้ าคงคลังให้ มี ประสิทธิภาพ และถ้ าสถานการณ์ ทางการเมื องดี ขนน่
ึ ้ าจะเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ ความต้ องการสินค้ าของบริษัทมี สงู ขึน้
เมื่ อปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมรั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา และ รายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ โดย ประธาน ได้ กล่าวสรุ ปเป็ นมติดังนี ้
มติที่ประชุม

ที่ ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา และ รายงานประจาปี ของคณะกรรมการตามที่ ได้ เสนอมา

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุ ล และ บั ญชี กาไรขาดทุน สาหรั บปี บัญชี สนิ ้ สุด 31 ธั นวาคม 2552
ประธาน มอบหมายให้ นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้ รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงิน
ประจาปี 2552 ให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี ได้ รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงิน ประจาปี 2552 ให้ ที่ประชุมทราบโดยมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สินทรั พย์ รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนีสิ้ นรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2552
861.79
199.77
1,061.55
710.37
3.44
713.81
347.74
1,061.55

-2-

งบเฉพาะกิจการ
2551
686.55
209.96
896.51
571.34
7.18
578.52
317.99
896.51

2552
744.61
190.99
935.60
629.40
3.23
632.63
302.97
935.60

2551
610.60
204.79
815.39
525.75
6.49
532.24
283.15
815.39
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งบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบเฉพาะกิจการ
(หน่วย:ล้ านบาท)
2552
2551
2552
2551
รายได้ รวม
2,053.18
2,536.92
1,801.94
2,310.25
ต้ นทุนขาย
1,816.05
2,299.70
1,617.55
2,119.78
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
165.75
156.27
127.50
124.35
ดอกเบี ้ยจ่าย
8.78
18.52
6.80
15.33
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
16.04
15.09
10.48
11.24
กาไรสุทธิ
49.55
47.34
39.61
39.56
กาไรสุทธิ ต่ อ หุ้น*
0.075
0.070
0.060
0.060
ประธาน กล่าวต่อที่ ประชุมว่า รายละเอี ยดของงบการเงินประจาปี 2552 ของบริษัท ปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี ของบริษัท ในหน้ าที่ 27 เป็ นต้ นไป
ประธานได้ กล่าว เชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม และ เมื่ อปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ ทาหน้ าที่ ดูแลการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า มี ผ้ ถู ื อหุ้นมาประชุมเพิ่ม 5 คน ทาให้ จานวนผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึนเป็
้ น 55 คน คิดเป็ นจานวนหุ้นรวมทั ง้ สิน้ 460,068,027 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 69.71 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท
มติที่ประชุม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี บัญชีสนสุ
ิ ้ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
460,068,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล

ประธาน แจ้ งต่อที่ ประชุมว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 มี กาไร 39.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 0.06 บาท ดังนัน้ จึงเสนอที่ ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน ปั นผลสาหรั บผลการดาเนิน งานประจาปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลจ่ายรวมทั ง้ สิน้ 23.10 ล้ าน
บาท (ยี่ สบิ สามล้ านหนึ่งแสนบาท) โดยเงินปั นผลที่ จา่ ยในครัง้ นี ค้ ิดเป็ นร้ อยละ 58.31 ของก าไรสุทธิของบริ ษัทในปี 2552 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงิน ปั น
ผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่ อัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ทังนี
้ ้ บริษัท จะทาการจ่ายเงิน ปั นผลดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นที่ มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 โดย
วันดังกล่าวคื อวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ มีสทิ ธิรับเงินปั นผล และ กาหนดให้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2553 เป็ นวัน รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน โดยมี กาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม
เมื่ อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ ทาหน้ าที่ ดูแลการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า มี ผ้ ถู ื อหุ้นมาประชุมเพิ่ม 1 คน ทาให้ จานวนผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึนเป็
้ น 56 คน คิดเป็ นจานวนหุ้นรวมทั ง้ สิน้ 460,108,027 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 69.71 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท
มติที่ประชุม
ที่ ประชุมที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท
ตามรายละเอี ยดที่ ได้ เสนอมาข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
460,108,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธาน แจ้ งต่อที่ ประชุมว่าในปี นีม้ ี กรรมการที่ ครบก าหนดวาระการดารงตาแหน่ง 4 ท่าน ได้ แก่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
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นายนพพร เทพสิทธา
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
นายวรพจน์ อุ ชไุ พบูลย์ วงศ์
ดร. เขียน วงศ์ สรุ ี ย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร

ซึง่ ทัง้ 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและเป็ นผู้ที่เหมาะสม เนื่ องจาก มี ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
ตามเดิมอี กวาระหนึ่ง
และในการลงมติแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งตามเดิมจะกระทาการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ทัง้ นี บ้ ริษัทได้ จัดส่งประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการทัง้ 4 ท่านให้ กับผู้ถือหุ้นโดยได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วดังมี รายละเอี ยดปรากฎตามสิง่ ที่ แนบมา 3
ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถาม
เมื่ อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ ายจัดการที่ ทาหน้ าที่ ดูแลการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า มี ผ้ ถู ื อหุ้นมาประชุมเพิ่ม 3 คน ทาให้ จานวนผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึนเป็
้ น 59 คน คิดเป็ นจานวนหุ้นรวมทั ง้ สิน้ 460,170,027 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 69.72 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติแต่งตัง้ นายนพพร เทพสิทธา กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทตามเดิม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตัง้ นายนพพร เทพสิทธากลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอี กวาระหนึ่งด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
460,170,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติแต่งตัง้ นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทตามเดิม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตัง้ นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอี กวาระหนึ่ง
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
460,170,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติแต่งตัง้ นายวรพจน์ อุ ชไุ พบูลย์ วงศ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษัทตามเดิ ม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตัง้ นายวรพจน์ อุชไุ พบูลย์ วงศ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอี กวาระหนึ่ง
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
460,170,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติแต่งตัง้ ดร. เขียน วงศ์ สรุ ี ย์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัท
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตัง้ ดร. เขียน วงศ์ สรุ ี ย์กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามเดิมทุกประการอี กวาระหนึ่งด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
460,170,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
มติที่ประชุม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้ กรรมการที่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษัท
ตามเดิมทุกประการอี กวาระหนึ่ง โดยมี รายละเอี ยดปรากฎตามที่ ได้ กล่าวมาข้ างต้ นทุกประการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั ง้ ผู้สอบบั ญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี 2553 และกาหนดค่ าสอบบั ญชี
ประธาน แถลงต่อที่ ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ ประชุมพิจารณา
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แต่งตัง้ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 และ/หรื อ นางสาวศันสนี ย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรั บอนุญาตเลขที่ 6977 แห่ง บริษัท
สานักงาน เอเอ็มซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2553 และในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้ บริษัท สานักงาน
เอเอ็มซี จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่ นของบริษัท สานักงาน เอเอ็มซี จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ แทนได้ ทัง้ นี ้ สานักงานสอบบัญชี และ
ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสีย กับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ ยวข้ องกั บบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และ ก าหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2553 เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สินไม่
้ เกิน 503,000.- บาท (ห้ าแสนสามพันบาท) ซึง่ เป็ นอัตราเดี ยวกันกับปี ที่
ผ่านมา และในกรณี ที่มีงานอื่ นๆนอกเหนื อจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ให้ คณะ กรรมการเป็ นผู้มีอ านาจพิ จารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณี ๆ ไป
ประธาน แจ้ งต่อที่ ประชุมว่าบริษัทได้ เชิญ นางสาวศันศนี ย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สานักงาน เอเอ็มซี จากัด เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ด้ วย และ
ได้ กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีที่คงอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2553 ของบริ ษัทตามเดิม
ประธาน เชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ เสนอแนะว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ต่อๆไป บริษัทควรจัดให้ มีก ารเสนอรายชื่อผู้สอบัญชีที่สามารถ
ลงลายมื อชื่อเพื่ อให้ ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเพิ่มเติมเป็ น 3 คน เพื่ อป้องกันกรณี ทีมีเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ซึง่ จะท าให้ บริษัทไม่ต้องเสียเวลาเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ ออนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีใหม่อีกครัง้
เมื่ อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 ของบริษัท และ ก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีตามรายละเอี ยดข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
460,170,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติอนุมัติแผนการนาบริ ษัท ยู เนี่ยน อินทราโก้ จากัด (“บริ ษัทย่ อย”) เข้ าจดทะเบี ยนใน ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ
ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษัทย่ อยให้ แก่ ประชาชนและบุ คคลทั่วไป จานวน 52,000,000 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบี ยนทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครั ้งนี ้
ประธานมอบหมายให้ นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการบริษัทเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับแผนการน าบริษัท ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด เข้ าจด
ทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) ให้ ที่ประชุมทราบ
นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี ได้ รายงานรายละเอี ยดเกี่ ยวกับแผนการนาบริ ษัท ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด หรื อ “UIC” เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้ แก่ ประชาชนและบุคคลทั่วไป จานวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดภายหลังการเสนอขาย ดังต่อไปนี ้
บริษัท ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด หรื อ “UIC” ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นบริ ษัทย่อยที่ บริษัท (UKEM) ถื อหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มี ความประสงค์ ที่จะนาหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของตนเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็ นครัง้ แรก หรื อ Initial Public Offering (IPO) และ นาหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(spin-off) ทังนี
้ ้แผนการ spin-off ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ UIC มี โอกาสในการเติบโตซึง่ จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้ แก่บริษัทแม่ดังนัน้ บริษัทจึง
เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมัติแผนการนา UIC เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้ แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป จานวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
ภายหลังการเสนอขายครัง้ นี ้ ทัง้ นี บ้ ริษัทได้ แนบรายละเอี ยดที่ จาเป็ น และ เกี่ ยวข้ องกับการ spin-off ใน ครัง้ นี ใ้ ห้ กับผู้ถือหุ้นเพื่ อ ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจ
ดังมี รายละเอี ยดปรากฎตาม สิ่งที่ แนบมา 4 ของหนังสือเชิญประชุม
ปั จจุบนั UIC มี ทุนจดทะเบียน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้ านบาท) และจะทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนอี กจานวน 52,000,000 บาท (ห้ าสิบสอง
ล้ านบาท) โดยการออกหุ้นสามั ญเพิ่มทุนจานวน 52,000,000 หุ้น (ห้ าสิบสองล้ านหุ้น) มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่ อเสนอขายต่อประชาชน และ บุคคลทั่วไป
เป็ นครังแรก
้ (IPO) ตามที่ ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ซึง่ จะทาให้ สดั ส่วนการถื อหุ้นใน UIC ของบริษัทเปลี่ยนแปลงดังนี ้
ก่อน IPO
หลัง IPO
99.99%
60.00%
ทังนี
้ ้ การที่ บริ ษัทย่อยจะต้ องเพิ่มทุนเพื่ อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในการทา IPO ทาให้ สดั ส่วนการถื อหุ้นใน UIC ของบริษัทลดลง (Dilution
Effects) ซึง่ เป็ นผลทาให้ ผ้ ถู ื อหุ้นของบริษัทแม่ได้ รับผลกระทบนี ไ้ ปด้ วย ดังนัน้ เพื่ อคุ้มครองสิทธิผ้ ถู ื อหุ้นของบริษัทแม่ (UKEM) บริษัทจึงได้ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ื อหุ้นของ
บริษัทแม่ในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยก่อนซึง่ จะได้ เสนอที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระต่อไป ทัง้ นี ใ้ นการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ UIC ต่อ
ประชาชน และบุคคลทั่วไป (IPO) ในครัง้ นี อ้ ยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ จะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ จะต้ องได้ รับการอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต”)
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม
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ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซกั ถามเกี่ ยวกับการก าหนดวันเสนอขายหุ้นให้ กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ UIC
ประธาน ได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี บ้ ริษัทย่อยยังไม่ได้ กาหนดวันเสนอขายหุ้น เนื่ องจากจะต้ องได้ รับการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้ นจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต) ก่อน จึงจะสามารถกาหนดวันเสนอขายได้ ซึ่งขณะนี ้ UIC อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จัดเตรี ยมเอกสารเพื่ อยื่ นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสานักงาน กลต
เมื่ อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแผนการนาบริษัท ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด (“บริษัทย่อย”) เข้ าจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้ แก่ ประชาชนและบุคคลทั่วไป จานวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี ้ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
460,170,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจั ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ยู เนี่ยน อินทราโก้ จากัด (“บริ ษัทย่ อย”) ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ยู เนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จานวนไม่ เกิน 13,000,000 หุ้น มูล
ค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครั ้งนี ้
ประธาน ได้ มอบหมายให้ นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี ได้ ชี ้แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด
(“บริษัทย่อย”) ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมี คอล จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Pre-emptive Right) ให้ ที่ประชุมทราบ
นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี กรรมการ ได้ รายงานรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด (“บริษัทย่อย”)
ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมี คอล จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Pre-emptive Right) ให้ ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี ้
ตามที่ บริษัทย่อยจะทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ เพื่ อเป็ นการคุ้มครองสิทธิผ้ ถู ื อหุ้นของบริษัทแม่ (บมจ. ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมี คอล) จะมี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นสามัญของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Pre-emptive Right) จานวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี ้
โดยมี รายละเอี ยดดังนี ้

รายละเอี ยดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Pre-emptive Right)
หลักทรัพย์ ที่เสนอขาย:
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ ยน อินทราโก้ จากัด (“บริษัทย่อย")
(ปั จจุบนั หุ้นของบริษัทย่อยยังไม่มีสถานะเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลท.)
จานวนหุ้นที่ จาหน่ าย:
ไม่เกิน 13,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ จะเสนอขาย
ให้ แก่
ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็ นครัง้ แรก
อัตราส่วนการจัดสรรและวัน ปิ ดสมุด
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้ก าหนดอัตราส่วนการจัดสรรและวัน ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่ อ
กาหนด
ทะเบียนเพื่ อกาหนดผู้ได้ รับสิทธิ:
ผู้ได้ รับสิทธิดังกล่าว โดยจะกาหนดภายหลังจากที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ("สานักงาน กลต.") ได้ อนุมัติให้ บริษัทย่อยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป
โดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ราคาเสนอขายหุ้น:
เป็ นราคาเดี ยวกับราคาที่ เสนอขายให้ แก่ ประชาชนและบุคคลทั่วไปซึ่งจะกาหนดและแจ้ งให้ ทราบใน
ภายหลัง (มูลค่าที่ ตราไว้ 1 บาท)
กาหนดจองซื ้อ และ/หรื อ ชาระค่าหุ้น:
ช่วงเวลาใกล้ เคี ยงกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึง่ จะกาหนดและแจ้ งให้ ทราบในภายหลังผู้ถือหุ้นสามัญ
ของ
รายละเอี ยดอื่ นๆ:
บริษัท มี สทิ ธิ จองซื ้อหุ้นบริษัทย่อยได้ เกินกว่าสิทธิโดยจะจัดสรรให้ กับผู้ที่จองซื ้อเกินสิทธิตามสัดส่วน
(Pro-rata) และ ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นสามั ญของบริ ษัท ใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นบริษัทย่อยไม่เต็มจานวน
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ตามที่ จดั สรรไว้ และเศษของหุ้นที่ เกิดจากการปั ดเศษทศนิยมให้ คณะกรรมการบริ ษัทของบริษัทย่อยหรื อ
ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายของบริษัทย่อยมี อานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่ อเสนอขายต่อ
ประชาชนและบุคคลทั่วไปต่อไปตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอี ยดอื่ นใดที่ จาเป็ นเกี่ ยวกับการ
เสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่ เห็นเหมาะสมและไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายและ/หรื อกฎหรื อระเบียบที่
เกี่ ยวข้ องของสานักงาน กลต. และ ตลท. และ/หรื อ หน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อย แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็ นครัง้ แรกนี ป้ ระสบความสาเร็ จในการ
เสนอขายสูงสุด
ประธาน ได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม
เมื่ อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยู เนี่ ยน อินทราโก้ จากัด (“บริษัทย่อย”) ให้ แก่ผ้ ถู ื อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมี คอล จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Pre-emptive Right) จานวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี ด้ ้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
460,170,027
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
-0เสียง
งดออกเสียง
-0เสียง
วาระที่ 9 เรื่ องอื่ นๆ
ประธาน กล่าว ต่อที่ ประชุมว่า ในวาระนี ไ้ ม่มีการพิ จารณาเรื่ องใดๆ แต่จะให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม หรื อ แสดงความเห็น ซึง่ มี ผ้ ถู ื อหุ้นรายย่อยได้ ซกั ถาม
และ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ประธานได้ เชิญชวนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม
นายฮัง่ ใช้ อัควสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ เสนอแนะให้ บริษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี ในรู ปแบบของซีดี -รอม (CD-ROM) เพื่ อเป็ นการลดการใช้
กระดาษ และ ภาระในการจัดส่ง ทัง้ นี ้ บริษัทอาจจัดเตรี ยมรายงานประจาปี ในรู ปแบบของเอกสารสิง่ พิมพ์ เพื่ อให้ ผ้ ถู ื อ หุ้นที่ แสดงความจานงมายั งบริษัทเป็ นการ
เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซกั ถามเกี่ ยวกับโครงการจัดตัง้ โรงงานเพื่ อผลิตเอทธานอลของบริษัท ซึง่ จะต้ องใช้ เ งินลงทุนเป็ น จานวนกว่า 300 ล้ านบาท และ
ในขณะนี ้อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริษัทมี อยู่ในระดับสูง บริษัทมี แนวทางอย่างไร
นายพี รเจต สุวรรณนภาศรี ได้ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี ย้ ังไม่มีความคื บหน้ า เนื่ องจากติดในเรื่ องของแหล่งเงินทุนที่ จ ะสนับสนุนโครงการ อย่างไรก็
ตามเพื่ อไม่ให้ เป็ นภาระต่อบริษัทมากเกินไปบริ ษัทไม่ได้ จากัดว่าจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการดังกล่าว ดังนัน้ จึงได้ มีการเจรจาหาผู้ร่ วมทุนที่ สนใจ ซึ่งหาก
บริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนได้ โครงการดังกล่าวอาจต้ องหยุดลง
เมื่ อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิ ดประชุม ในเวลา 11.15 น

_____ ประธานที่ประชุ ม
(นายทวี บุ ตรสุนทร)

_____ ผู้บันทึกการประชุ ม
(นางสาวจั นทร์ จิรา จุ ลธี ระ)
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