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รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
วันเวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 255 4 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 809 หมู่ที่ 4 ซอย 14B ถ.พัฒนา1 ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวัชรีย์ งามไกวัล
2. นางสาววรพิน งามไกวัล
3. นางสาวนิตยา
4. นายกาเหว่า
5. นายสมศักดิ์
6. นางมณีพร
7. นางสาวสุทธิรัตน์

ยงค์พิทักษ์วัฒนา
เผือกรักษา
เรืองเลิศปัญญา
เกียรติเพิ่มสิน
เสวี

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายเคียง
บุญเพิ่ม
2. นายยงยุทธ งามไกวัล
3. นายประพนธ์ เปรื่องปัญญานนท์

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

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ (ติดภาระกิจ)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ติดภาระกิจ)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ลาป่วย)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 42 คน และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจานวน 18 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 60 คน นับเป็นจานวนหุ้นได้เท่ากับ
209,417,835 หุ้น เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 25 คน และจานวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่ง
เท่ากับ 103,916,244 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว โดยก่อนดาเนินการประชุมเลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึง
สิทธิในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และ จานวนคะแนนเสียงที่กาหนดให้อนุมัติได้ ในกรณีปกติที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
หรือกรณีที่กาหนดให้ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ
ทั้งหมด โดยเลขานุการฯขออนุญาตที่ประชุมขานคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยไม่
ชักช้า
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เริ่มการประชุม
นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี เลขานุการเป็น ประธาน ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554
เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 255 4 ให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วยจานวน 209,417,830 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่ม,ี ถือเป็นมติ
เอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคาถามโดยสรุปดังนี้
1. คาถาม นายณรงค์ หวังเจริญวงค์ - ดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 วัตถุดิบขึ้นราคา 20 % ถ้าวัตถุดิบขึ้น
ราคาเรารับ Order มาอย่างนี้ก็ขาดทุนหรือไม่ ปกติเรารับ Order มานานเท่าไร
คาตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการขายนะค่ะ มีการจองวัตถุดิบ
เป็น Lot ๆ การจองวัตถุดิบ ต้องจองล่วง หน้า 1 เดือน การขายของเรามีราคาวัตถุดิบเป็นตัวตั้งต่อราคาขายทุกครั้งอยู่แล้วจึงไม่
เป็นตัวแปรต่อราคาผันผวนของตลาดเมื่อมีการขาย
2. คาถาม นายณรงค์ หวังเจริญวงค์ - ทางบริษัทฯ ขาดทุนติดต่อกันมาหลายปีแล้วมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
คาตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทางผู้บริหารเองมีการประชุมมีการ
ดาเนินการที่จะแก้ไข เราก็ขาดทุนติดต่อกันมา 3 ปีแล้ว เราต้องมาบริหารไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบขั้นแรกที่จะช่วยลด Cost เรา
ได้ เรื่องการผลิตเรื่องการสูญเสีย เรื่องค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกก็ต้องควบคุมกัน ชัดเจนเพราะเราอยู่ในบริษัท มหาชน ผู้ถือหุ้น
รายย่อยมีพระคุณต่อเราที่ให้เงินเรามาประกอบกิจการตรงนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ว่าทาให้บริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะค่ะ
3. คาถาม นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ - ตามที่คุณสุทธิรัตน์ เสวี ได้ชี้แจงว่ากาลังดาเนินการแก้ไขอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้
เห็นกาไรในปีนี้หรืออีกกี่ปีข้างหน้า อยากรู้ว่าไตรมาส 2 นี้ กาไรหรือขาดทุน
คาตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ต้องขอเรียนว่าตอนนี้ ยังไม่ได้ปิดงบ
การเงินไตรมาส 2
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4. คาถาม นายณรงค์ หวังเจริญวงค์ - ที่ว่ารู้สาเหตุว่าขาดทุนนะสาเหตุมาจากอะไร มาจากลูกหนี้ไม่จ่ายเงินหรือคู่แข่งมาก
คาตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาเหตุในปี 51 เกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ
โลกและมีผลกระทบราคาวัตถุดิบด้วยตรงนั้นเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้และเราก็มาดูตัวของเราเองว่าการ
ขายกับลูกค้าว่าจะมีศักยภาพเราถึงจะปล่อย เรื่องต้นทุนการผลิตตรงนี้ฝ่ายผลิต ทางคุณยงยุทธก็บอกว่าคุณต้องลด Cost เพื่อที่จะ
สู้กับคู่แข่งได้ตรงนี้เราสามารถลดได้ 30% ทางผู้บริหารลงไปดูการผลิตเอง ว่าสิ่งที่คุณทาได้ตามเป้าหรือเปล่า เรื่องของเวลาเป็น
เรื่องที่สาคัญ การสูญเสียตรงนี้เราก็มีเป้าอยู่แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์ เราก็ไม่ให้เกินเป้า มีการชี้แจงอยู่ชัดเจน
5. คาถาม นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ - ต้นทุนวัตถุดิบขึ้นเราก็ย่อมได้ราคาขายที่ขึ้นตาม ต้นทุนวัตถุดิบก็ไม่น่าเป็นปัจจัยให้
ขาดทุน 3 ปี
คาตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน อย่างที่ท่านพูดถูกต้องค่ะ ว่าวัตถุดิบ+
วัสดุสิ้นเปลือง+ค่าแรง คือต้นทุนยังไงก็ต้องขายมากกว่าต้นทุน แต่ กาลังการผลิตของเรามันยังไม่ครอบคลุมของ Fixed Cost ที่
เรามีจึงทาให้เราแบกภาระ Fixed Cost ที่เรามีและมีขาดทุนเกิดขึ้นตอนนี้ก็เร่งให้ฝ่ายขายหา Order เข้ามา เพราะว่ากาลังการผลิต
ของเราอย่างที่ท่านได้เดินโรงงานเครื่องจักรของเราทันสมัยและมีกาลังการผลิต เต็มที่ตรงนี้เรากาลังหา Order กาลังการผลิต
ปัจจุบันประมาณ 40%
6. คาถาม นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ - มีมาตราการอะไรใน Marketing เพราะว่าไม่ว่าธุรกิจอะไรจะต้องมีกาลังการผลิตไม่
น้อยกว่า 70%
คาตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ในตัวโรงงานของเราลงเครื่องจักรที่
ทันสมัยและเราก็ลงเต็มหมดแล้วไม่มีการลงทุนอีกแล้วส่วนด้านลูกค้า เราเองนี้มี 1,000 กว่าราย ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราตอนนี้
เรากาลังขยายตลาดไปยังท่อเฟอร์นิเจอร์มีการใช้กันหลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายไปโรงน้าตาล,
โรงน้าแข็ง ตอนนี้เราต้องดูตลาดและเพิ่มกาลังการผลิต
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท เป็น 311,748,732.00 บาท โดยลด
ทุนในส่วนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน 257,501,268.00 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท
เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม
569,250,000.00 บาท เป็น
311,748,732.00 บาทโดยลดทุนในส่วนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน 257,501,268.00 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
1.00 บาท
เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญพร้อม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนั้น บัดนี้ใบสาคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน
257,501,268.00 หุ้น (สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดหุ้น) เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00
บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ทาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท (ห้าร้อยหก
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สิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) เป็น 311,748,732 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาท)
โดยลดทุนในส่วนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน 257,501,268.00 หุ้น (สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบ
แปดหุ้น) เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเ ห็นด้วย จานวน 209,417,835 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่ม,ี ถือเป็น
มติเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท เป็น 311,748,732.00 บาท โดยลดทุนใน
ส่วนที่ยังมิได้ออกจาหน่าย จานวน 257,501,268.00 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่
เลขานุการฯ เสนอ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
เลขานุการฯ ได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณา อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 311,748,732.00 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น
311,748,732.00 หุ้น (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท
(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
311,748,732.00 หุ้น (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเ ห็นด้วย จานวน 209,417,835 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่ม,ี ถือเป็น
มติเอกฉันท์มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการนาสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม
เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดการนาสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม
ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติในการนาสารองตามกฎหมาย จานวน4,767 ,000 บาท และส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ จานวน 217,544,000 บาท โดยนามาล้างขาดทุนสะสม จานวน 107,631,000 บาท เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการเจรจา
เพื่อขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเ ห็นด้วย จานวน 209,417,835 เสียง, ไม่เห็นด้วย ไม่มี, งดออกเสียง ไม่ม,ี ถือเป็น
มติเอกฉันท์การนาสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมีคาถามโดยสรุปดังนี้
1. คาถาม นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ - ผลการดาเนินงานครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
คาตอบ นางสาว สุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไตรมาส 1 ผลออกไปแล้วก็ยังมี
ขาดทุนอยู่ ส่วนไตรมาส 2 เราก็พยายามตีตลาดไปที่โรงน้าตาล, โรงน้าแข็ง ที่ขยายอยู่เพื่อให้ได้ราคาที่มีผลกาไร ไตรมาส 2 นี้จะ
มีกาไรหรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้แต่เราก็พยายามให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี
2. คาถาม นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ - อยากทราบแผนการดาเนินงานในครึ่งปีหลังเพื่อให้ไม่เกิดการขาดทุนเพิ่มขึ้น
คาตอบ นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอนนี้ก็กาลังเจรจากับธนาคารเพื่อหา
แหล่งทุนเพิ่มที่จะซื้อวัตถุดิบ เพราะว่าศักยภาพเครื่องจักรเรานั้น กาลังการผลิต 40 % มันไม่คุ้มกันกับ Fixed Cost เราต้องการที่
60 -70% ขึ้น ตรงนี้ถ้าเราทาได้ตามเป้า เราสามารถทาได้ถึง 2,000 ล้าน นี้คือขั้นต่านะค่ะ เราทาได้จริง ๆ 2,500 ล้าน จากคุณภาพ
เครื่องจักรและฐานลูกค้าของเรา แต่สิ่งเหล่านี้เราต้องรอการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่จะนามาซื้อวัตถุดิบ เพราะว่าเราเป็น
อุตสาหกรรมหนัก ค่อนข้างที่จะใช้เงินลงทุนสูงตรงนี้เราว่าเราวางเป้าไว้ 2,500 ล้าน และจะมีกาไรขั้นต้น 10 % ขึ้น หักค่าใช้จ่าย
เหลือ 7% 140 ล้าน/ปี นี้คือเป้าที่ตั้งไว้ที่ฝ่ายบริหารตั้งเป้าไว้ ตรงนี้เรามีการเรียกประชุมทุกฝ่าย เมื่อฝ่ายขายมี Order ฝ่ายผลิตต้อง
ผลิตให้ทันตามกาหนดส่งของและไม่มีผลสูญเสีย จากที่เราตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 0.02 % ส่วนฝ่ายบริหารเข้าไปดูการผลิตเพิ่มมากขึ้น
คือในทุก 1 ชั่วโมงเพื่อที่จะดูว่าตามเป้าหมายหรือเปล่าทันส่ง Order หรือเปล่า ตอนเช้าทุกเช้าต้องมีการประชุมสิ่งที่ลงไปแต่ละ
วันผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างแก้ไขกันทุกชั่วโมง เราจะไม่ให้ปัญหามันต่อเนื่อง แล้วเกิดผลเสียหาย นี้คือสิ่งที่เราวางแผนกันไว้
ว่าเราต้องมีกาไรเราต้องทาให้ได้
3. คาถาม นายสามารถ แซ่อุง - การนาสารองออกมาใช้จานวนเท่าไรและถ้าเอาออกมาปีหน้าเราต้องสารองเข้าไปอีกไหม
คาตอบ นางสาว สุทธิรัตน์ เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สารองตามกฎหมาย จานวน
4,767,000 บาท ถ้ามีกาไรก็ต้องตั้งสารองตามกฎหมาย
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