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รายงานการประชุม สามัญผูถ ือหุนประจําป 2552
ของ
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
วันเวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ หองสัมมนา ล็อบบี้ A ชั้น 6 ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด
เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายเคียง
2. นายยงยุทธ
3. นางวัชรีย
4. นางสุจิตต
5. นางสาวนิตยา
6. นายกาเหวา
7. นายสมศักดิ์
8. นางมณีพร
9. นางสาวสุทธิรัตน

บุญเพิ่ม
งามไกวัล
งามไกวัล
รุงเจริญชัย
ยงคพิทักษวัฒนา
เผือกรักษา
เรืองเลิศปญญา
เกียรติเพิ่มสิน
เสวี

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

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายประพนธ

เปรื่องปญญานนท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เนื่องจากติดภารกิจ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงานตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 27 คน และ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 15 คน รวมเปนผูเขารวมประชุมจํานวน 42 คน นับเปนจํานวนหุนไดเทากับ
192,969,200 หุน เปนจํานวนไมนอยกวา 25 คน และจํานวนหุนไมนอยกวา 1ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ซึ่ง
เทากับ 103,900,407.33 หุน ตามขอบังคับของบริษัท ครบเปนองคประชุมแลว โดยกอนดําเนินการประชุมเลขานุการฯ ไดชี้แจง
ถึงสิทธิในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และ จํานวนคะแนนเสียงที่กําหนดใหอนุมัติได ในกรณีปกติที่ใชคะแนนเสียงขาง
มาก หรือกรณีที่กําหนดใหใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งในวาระการประชุมนี้เปนวาระ
ปกติทั้งหมด โดยเลขานุการฯขออนุญาตที่ประชุมขานคะแนนเฉพาะที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไป
โดยไมชักชา
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เริ่มการประชุม
นายเคียง บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริษัทเปนประธานในการประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัทฯโดย
ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุมและมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวยจํานวน 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
เลขานุการฯ ไดเสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดผา นการ
ตรวจสอบของผูส อบบัญชีของบริษัทแลว (ตามเอกสารรายงานประจําป 2551 หนาที่ 42 เปนตนไป ) โดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทยอย
ป 2551
ป 2550

รายการ

เพิ่ม / (ลด)

รอยละ

(หนวย : ลานบาท)
รายไดจากการขายและบริการ

2,064.99

1,981.32

83.67

4.22

รวมรายได

2,072.47

1,987.06

85.41

4.00

กําไรขั้นตน

108.18

227.04

(118.86)

(52.35)

กําไรจากการขายและการใหบริการ

16.45

146.57

(130.12)

(88.77)

กําไรสุทธิ

(91.59)

30.60

(122.19)

(399.30)

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดที่
เลขานุการฯ เสนอ

หนา 3 ของจํานวน 5

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 3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของรอบปบัญชี 2552
เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2552 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอธิพงศ
อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 แหงบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 535,500.- บาท (หาแสนสาม
หมื่นหาพันหารอยบาทถวน) ตอป และคาใชจายทางตรงอื่น ๆ เชน คาเดินทาง คาแสตมป เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี
โดยเปนผูสอบบัญชีชุดเดียวกับป 2551 และคาสอบบัญชีป 2551 เทากับ 510,000.- บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)ไมรวม
คาใชจายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2552 คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 535,500.- บาท
(หาแสนสามหมืน่ หาพันหารอยบาทถวน) ตอป และคาใชจา ยทางตรงอื่น ๆ เชน คาเดินทาง คาแสตมป เรียกเก็บแยกตางหากจาก
คาสอบบัญชี โดยเปนผูสอบบัญชีชุดเดียวกับป 2551 และคาสอบบัญชีป 2551 เทากับ 510,000.- บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถวน)ไมรวมคาใชจายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผูถ ือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี
หนึ่งในสาม (1/3) ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แตไมเกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่จะออก
ทั้งหมด
ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้มีจํานวน 3 คน คือ
1. นายยงยุทธ
งามไกวัล
2. นายสมศักดิ์
เรืองเลิศปญญา
3. นางสาวนิตยา
ยงคพิทักษวัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวากรรมการทั้ง 3 คนเปนผูมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต และมีความ
ชํานาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
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ที่ประชุมพิจารณาแลว
วาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้
1. นายยงยุทธ
2. นายสมศักดิ์
3. นางสาวนิตยา

ลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระ เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีก
งามไกวัล
มีมติ เห็นดวย 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
เรืองเลิศปญญา มีมติ เห็นดวย 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
ยงคพิทักษวัฒนา มีมติ เห็นดวย 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2552
เลขานุการฯ เรียนใหที่ประชุมทราบวาในป 2551 ที่ผานมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง มีคาเบี้ย
ประชุมกรรมการที่มิใชกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,030,000.- บาท (หนึ่งลานสามหมื่นบาทถวน)และคาเบี้ยประชุมกรรมการ
ที่เปนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 420,000.- บาท(สี่แสนสองหมื่นบาทถวน) โดยไมมีการพิจารณาจายคาบําเหน็จกรรมการ
โดยในป 2552 คณะกรรมการจะยังคงนโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบ , ติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารไดอยางสม่ําเสมอ และจากการคาดการ
เศรษฐกิจในป 2552 ที่คาดวาจะยังคงไมสามารถฟนตัวได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทเทากับป 2551 ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทที่มิใชคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม,บําเหน็จและ
อื่น ๆ รายป รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม , บําเหน็จและอื่น ๆ รายป รวมทั้งสิ้น
เปนจํานวนเงินไมเกิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถวน)
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป2552 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล
เลขานุการฯ ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2551 บริษัทฯมี
ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จํานวน 91.59 ลานบาท และมีขาดทุนสะสมจํานวน 5.05 ลานบาท ทําใหไมสามารถจายเงินปน
ผลได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดป 2551
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 192,969,200 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปน
มติเอกฉันท อนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับ ผลการดําเนินงานงวดป 2551 เนื่องบริษัทฯมีขาดทุนจากการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ

หนา 5 ของจํานวน 5

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 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
-

ไมมี –

ไมมีผูใดเสนอเรือ่ งอื่นใดเขาพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 11.15 น.

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

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

ลงชื่อ.........................................................ผูบันทึกการประชุม
(นางสาวสุทธิรัตน เสวี)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

