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รายงานการประชุม ผูถือหุนสามัญประจําป 2551
ของ
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
วันเวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ณ หองสัมมนา ล็อบบี้ A ชั้น 6 ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด
เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายเคียง
2. นายทรงชัย
3. นางสาวนิตยา
4. นายวันชัย
5. นายสมศักดิ์
6. วาที่ ร.ต.สมชาย
7. นางสมนึก

บุญเพิ่ม
ลีละวินิจกุล
ยงคพิทักษวัฒนา
สุวรรณนันท
เรืองเลิศปญญา
ภาคนนทกลุ
แสงอินทร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายยงยุทธ
2. นางวัชรีย
3. นายยรรยง

งามไกวัล
งามไกวัล
อัครจินดานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 23 คน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 17 คน รวมเปนผูเขารวมประชุมจํานวน 40 คน นับเปนจํานวนหุนได
เทากับ 130,071,559 หุน เปนจํานวนไมนอยกวา 25 คนและจํานวนหุนไมนอยกวา 1ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ซึ่งเทากับ 84,333,333.33 หุน ตามขอบังคับของบริษัท ครบเปนองคประชุมแลว โดยกอนดําเนินการประชุม เลขานุการฯ ได
ชี้แจงถึงสิทธิในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และ จํานวนคะแนนเสียงที่กําหนดใหอนุมัติได ในกรณีปกติ ที่ใชคะแนนเสียง
ขางมาก หรือกรณีที่กําหนดใหใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ ผูเขารวมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งในวาระการประชุมนี้เปน
วาระปกติทั้งหมด โดยเลขานุการฯ ขออนุญาตที่ประชุม ขานคะแนนเฉพาะที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เพื่อใหการประชุม
กระชับขึ้น
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เริ่มการประชุม
นายเคียง บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริษัท เปน ประธานในการประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัทฯ
โดยประธานฯ ไดกลาวเปดประชุมและมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2551
เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ใหที่ประชุมพิจารณา
รับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวยจํานวน 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, มีมติเปน
เอกฉันท รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ
เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
เลขานุการฯ ไดเสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งไดผา นการ
ตรวจสอบของผูส อบบัญชีของบริษัทแลว (ตามเอกสารรายงานประจําป 2550 หนาที่ 42 เปนตนไป ) โดยสรุปดังนี้
บริษัทฯ และบริษัทยอย
ป 2549
ป 2550

รายการ

เพิ่ม / (ลด)

รอยละ

(หนวย : ลานบาท)
รายไดจากการขายและบริการ

1,683.49

1,981.32

297.83

17.69

รวมรายได

1,689.93

1,987.06

297.13

17.58

กําไรขั้นตน

182.71

227.04

44.33

24.26

กําไรกอนรายการพิเศษดอกเบี้ยและภาษี

128.61

141.88

13.27

10.32

40.45

30.67

-9.78

-24.18

กําไรสุทธิ

ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
1. คําถาม – ทรัพยสินหมุนเวียนอื่นในงบป 2550 สูงกวา ป 2549 อยูมากอยากทราบวาคืออะไร
คําตอบ – นางสมนึก แสงอินทร ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน ไดอธิบายโดยสรุปวา ทรัพยสินหมุนเวียนอื่น คือ ทรัพยสิน
ที่มีอายุประมาณ 1 ป เชน คาใชจายจายลวงหนา เงินมัดจํา เงินคาภาษีจา ยลวงหนา เปนตน
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2. คําถาม – ทรัสรีซีสต ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร
คําตอบ – นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ไดอธิบายโดยสรุปวา ทรัสรีซีสต คือสินเชื่อประเภท
หนึ่งที่เกิดจากการเปด L/C ผานธนาคาร เพื่อชําระเงินใหผูขาย
คําถาม – บริษัทมีโครงการใหม ซึ่งเสนอใหชมแลว บริษัทคาดวาผลิตภัณฑใหมมีตลาดรองรับแลวหรือยัง จะเริ่มขายได
เมื่อไร และจะทําใหบริษัทมีรายไดและกําไรเพิ่มขึ้นเทาไร
คําตอบ – นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ชี้แจงสรุปไดวา เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทฯ ในปจจุบัน
มีสภาพแออัดทําใหไมมีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางวัตถุดิบและสินคาที่ผลิตแลวเสร็จ รวมถึงพื้นที่วางสินคาที่เตรียมจัดสงสินคา
ใหแกลกู คา บริษัทฯ จึงไดซื้อทีด่ ิน ที่มีพื้นที่ติดตอกับพื้นที่ของบริษัท และใชพื้นที่ใหมในการขยายการผลิตผลิตภัณฑใหม เปน
ผลิตภัณฑใหมที่มีการออกแบบและจดสิทธิบัตรไวแลว โดยมีตลาดลูกคาเดิมของบริษัทฯ รองรับผลิตภัณฑใหม เพื่อใหลูกคาได
มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย และคาดวาจะทําใหบริษัทฯ มียอดการเจริญเติบโตของป 2551 ตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
คือเพิ่มขึ้นรอยละ 12 - 15
ในวาระนี้ มีผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เสนอแนะใหที่ประชุม นับคะแนนโดยขอใหขานผูที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาผูใดที่ตองการ ลงคะแนนไมเห็นดวย และงดออกเสียง ยกมือ เพื่อใหพนักงานเก็บใบลงคะแนน
และประกาศใหทราบกอน เพื่อความรวดเร็วในการขานคะแนน จากเดิมที่มีการเก็บใบลงคะแนนทุกคนแลวจึงขานคะแนน
เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง ยกเวนวาระที่มีการแตงตั้งกรรมการ ขอใหมีการขานคะแนนผูที่เห็นดวย ผูที่ไมเห็นดวย
และ งดออกเสียง เรียงตามลําดับกรรมการแตละคน
ที่ประชุมทุกคนไมมีผูใดคัดคาน จึงดําเนินการตามคําเสนอแนะตั้งแตวาระที่ 2 เปนตนไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, มีมติเปน
เอกฉันท อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดที่
เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของรอบปบัญชี 2551
เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2551 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอธิพงศ อธิ
พงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 แหง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบ
บัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 510,000.- บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และคาใชจายทางตรงอื่น ๆ เรียกเก็บแยกตางหากจากคา
สอบบัญชี โดยเปนผูสอบบัญชีชุดเดียวกับป 2550 และคาสอบบัญชีในป 2550 เทากับ 418,000.- บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถวน) ไมรวมคาใชจายทางตรง อื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี
ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
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คําถาม – คาสอบบัญชีของป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 เทากับ 22.01% มากเกินไปหรือเปลา และอยากใหฝา ยบริหารชวยดู
และตอรองราคาดวย
คําตอบ – นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปญญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงสรุปไดวา บริษัทฯ พิจารณาเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี โดย พิจารณาจากคุณสมบัติของผูสอบบัญชี มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีธรรมาภิบาล และ ผูสอบบัญชีตองไมมี
ความสัมพันธ และ มีสวนไดเสียฯ โดยการพิจารณาเรื่องคาสอบบัญชี จะมีการประชุมกับผูสอบบัญชีเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
ในปถัดไป กอนที่จะมีการเสนอคาสอบบัญชี พิจารณาจากปริมาณขอมูล รายการตาง ๆ ของบริษัท ซึ่งในป 2551 มีปริมาณที่
เพิ่ม ขึ้ น มาก และเรื่ อ งการต อ รองราคานั้ น ทางผู บ ริ ห ารได ดํ า เนิ น การแล ว และเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บ บริ ษั ท อื่ นที่ อยู ใ นกลุ ม
อุตสาหกรรมเดียวกันนั้น คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังอยูใน ระดับปานกลาง ของคาสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไม, มีมติเปน
เอกฉันท อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2551 คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นาย
อธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 แหง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 510,000.- บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และคาใชจายทางตรงอืน่ ๆ เรียกเก็บ
แยกตางหากจากคาสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เลขานุการฯ เรียนที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผูถ อื หุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี
หนึ่งในสาม (1/3) ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แตไมเกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่จะออก
ทั้งหมด
ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้มีจํานวน 3 คน คือ
1. นางสมนึก
แสงอินทร
2. นายวันชัย
สุวรรณนันท
3. วาที่ ร.ต.สมชาย ภาคนนทกุล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวากรรมการทั้ง 3 คนเปนผูมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต และมีความ
ชํานาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระ เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้
1. นางสมนึก แสงอินทร
มีมติ เห็นดวย 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
2. นายวันชัย สุวรรณนันท มีมติ เห็นดวย 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
3. วาที่ ร.ต.สมชาย ภาคนนทกลุ มีมติ เห็นดวย 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี

หนา 5 ของจํานวน 6

บริษัท ไทยยูนคี คอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

Thai Unique Coil Center Public Company Limited

809 หมู 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร (662) 7093034-6, 7093984-6 โทรสาร (662) 7093037-8

809 Moo 4 Soi 14 Pattana 1 Rd., Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn 10280 Thailand
Tel.(662)7093034-6, (662)7093984-6 Fax.(662)7093037-8

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551
เลขานุการฯ เรียนใหที่ประชุมทราบวาในป 2550 ที่ผานมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง มีคาตอบแทน
กรรมการที่มิใชคณะกรรมการตรวจสอบเปนคาเบี้ยประชุมรวมจํานวน 1,120,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบเปนคาเบี้ยประชุมรวมจํานวน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน) โดยมิไดมีก าร
พิจารณาจายคาบําเหน็จกรรมการ โดยในป 2550 ที่ประชุมไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการที่มิใชคณะกรรมการตรวจสอบเปน
จํานวนไมเกิน 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน) และคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเปนจํานวนไมเกิน 700,000.บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) เทากับป 2549
และในป 2551 คณะกรรมการบริษัท จะยังคง กําหนดนโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให
สามารถตรวจสอบ, ติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารไดอยางสม่ําเสมอและตามการคาด
การเศรษฐกิจในป 2551 ที่จะมีความผันผวนและมีปจจัยตาง ๆ ที่จะกระทบกับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวของ
บริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเทากับป 2550 และ 2549 ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทที่มิใชคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม,บําเหน็จ
และอื่นๆรายป รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม, บําเหน็จและอื่นๆรายป รวม
ทั้งสิ้นเปนจํานวนเงินไมเกิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถวน)
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, มีมติเปน
เอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล
เลขานุการฯ ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหักสํารองตามกฎหมายแลว ตามผลการดําเนินงานในงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมทั้งตามขอบังคับ
บริษัทฯ หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร และในกรณีที่บริษัทฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู มิให
จายเงินปนผล โดยใหจายเงินปนผลตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน
เลขานุการฯ ไดเรียนเพิ่มเติมวา เนื่องจากบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจในป 2551 ตามรายละเอียดที่จัดเสนอใหที่
ประชุมชมแลวนั้น และ เพื่อใหบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคในการมีสภาพคลองในการขยายธุรกิจดังกลาว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับ ผลการดําเนินงานงวดป 2550
ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
คําถาม – อยากทราบวาจะมีแผนการขยายกิจการอีกนานเทาไร และคาดวาจะมีการจายเงินปนผลเมื่อไร
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คําตอบ – นายทรงชัย ลีละวินิจกุล ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ชี้แจงสรุปไดวา ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ จะ
พิจารณาถึงแนวทางและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ คงจะมีโครงการขยายธุรกิจตอไปอีก ซึ่งจะมีผลตอการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการและฝายบริหารไดมีการพิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบ เพื่อใหผูถือหุน
ไดรับประโยชนสูงสุด และคาดวาในป 2551 ตามการคาดการผลการดําเนินงาน และตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ นาจะสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 130,071,559 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, มีมติเปน
เอกฉันท อนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับ ผลการดําเนินงานงวดป 2550 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
-

ไมมี –

ในวาระนี้ นางสมนึก แสงอินทร เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ทุกปกอนการดําเนินการประชุมผูถือหุน ทาง
บริ ษั ท ฯ จะแจ ง ข อ มู ล การเสนอวาระการประชุ ม ฯ ผ า นเว็ บ ไซด ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และ เว็ บ ไซด ข องบริ ษั ท ฯ คื อ
www.tuccplc.com ซึ่งเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการได ถาผูถือ
หุนทานใดสนใจ ขอใหเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซดของบริษัทฯ ตามที่แจงใหทราบแลว
ไมมีผูใดเสนอเรือ่ งอื่นใดเขาพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ...........................................................ประธานที่ประชุม
(นายเคียง บุญเพิ่ม)
รับรองวาถูกตอง

................................................................
(นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปญญา)
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ.........................................................ผูบันทึกการประชุม
(นางสมนึก แสงอินทร)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

