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รายงานการประชุม สามัญผูถ ือหุนประจําป 2553
ของ
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
วันเวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 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 30 คน และ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 20 คน รวมเปนผูเขารวมประชุมจํานวน 50 คน นับเปนจํานวนหุนไดเทากับ
211,259,979 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 2552
เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวยจํานวน 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
เลขานุการฯ ไดเสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผา นการ
ตรวจสอบของผูส อบบัญชีของบริษัทแลว (ตามเอกสารรายงานประจําป 2552 หนาที่ 42 เปนตนไป ) โดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทยอย
ป 2552
ป 2551

รายการ

เพิ่ม / (ลด)

รอยละ

(หนวย : ลานบาท)
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและการใหบริการ

1,746.85

2,064.99

-318.14

-15.41

กําไรขั้นตน

171.68

86.51

85.17

98.45

กําไรสุทธิ

(9.59)

(97.22)

87.63

90.14

ทรัพยสินรวม

1,896.90

1,962.86

-65.96

-3.36

หนี้สินรวม

1,382.38

1,438.75

-56.37

-3.92

สวนของผูถือหุน

514.52

524.11

-9.59

-1.83

สถานะทางการเงิน
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ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
1. คําถาม นายกิตติวัฒน สุจริตพงศ - บริษัทไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยเมื่อสิน้ สุดไตรมาสที่ 3 บริษัทมีกําไรเกิน 20% เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาของป 2551 แตพองบการเงินรวม 4 ไตรมาสแลวกลับมาขาดทุนขอใหชี้แจงสาเหตุที่กลับมาขาดทุนอีก
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน งบการเงินป 2552 ผลประกอบการป
2552 บริษัท ขาดทุน 40 กวาลาน มีขาดทุนสะสม 22 ลานบาท ในป 2552 ไตรมาสที่ 1-2 บริษัทมีขาดทุนตอเนื่องจากเศรษฐกิจ
โลก มาไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ สามารถทํากําไรจากการดําเนินงานได 46 ลานบาท เปนชวงที่ทํากําไรไดดีทสี่ ุดของป ไตรมาสที่ 4
วัตถุดิบขยับราคาสูงขึ้นกําลังการซื้อชะลอลดลงทําให รวมทั้งป 2552 บริษัทฯ ขาดทุน 42 ลานบาท หักกําไรสะสมยกมาเปน
ขาดทุนสะสมยกไป ประมาณ 20 ลานบาท
นายยงยุทธ งามไกวัล เสริมวา - ในป 2552 เรามีการปรับปรุงแกไขยุทธวิธีในการบริหารสินคาทีผ่ ลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑเพราะเราเปนโรงงาน เมื่อเราเปนโรงงานแลวเราจะตองมีสินคาใหม ๆ มาปอนตลาดเพื่อทํากําไร
2. คําถาม นายกิตติวัฒน สุจริตพงศ - มีที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินการ 78 ลาน ทีด่ ินที่ไหน มีรายละเอียดอยางไร
คําตอบ นายยงยุทธ งามไกวัล - เปนที่ดิน 97 ไร ที่องครักษคลองที่ 16 ปจจุบันเราปลูกตนสนไวเพื่อขาย ถาปนี้เราเอาออกมา
ขายก็จะเปนรายไดอีกตัวหนี่งที่จะเขาสูบริษัทเรา
3. คําถาม นายกิตติวัฒน สุจริตพงศ - ขอทราบประมาณรายไดจากตนสน
คําตอบ นายยงยุทธ งามไกวัล - ยังอยูในระหวางดําเนินการเลือกผูซ ื้อ
4. คําถาม นายกิตติวัฒน สุจริตพงศ ในปที่แลวทานมีการตัดคาเสือ่ มราคาของอะไรบางขอใหชี้แจง
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี ทรัพยสินของเราตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามปกติของหลักการบัญชี โดยเปน
ทรัพยสินประเภท อาคาร ที่ดิน เครื่องจักร สินทรัพยประเภทเครื่องใชสํานักงาน อุปกรณโรงงาน และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
5. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา - ขอใหชี้แจงเรื่องคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - เปนการตั้งคาเผือ่ การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยนิชเช
จํากัด ถือเปนบริษัทลูกเราเขาไปลงทุน 97.99 % เพื่อความชัดเจนทางงบการเงินบริษัทฯตองแสดงรายการชี้แจงผลประกอบการ
เวลาเราปดงบการเงินรวม ดวยเงินลงทุนที่เราไปลงในไทยนิชเชนี้เปนบริษัทที่เขามาเปนตัวเสริมให ไทยยูนีคคอยล บริษัทแมใน
แงใหดําเนินกิจการใหครบวงจร
6. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา - เริ่มดําเนินงานเมื่อไหร
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ไทยนิชเชเริ่มทําธุรกิจป 45 ตนป 51-ปลายป 52 เครื่องจักรเพิ่งเริ่มแลวเสร็จเราก็พยายามที่
จะขยายเพื่อรองรับลูกคา
7. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา - สรุปแลวมันจะเสริมสรางรายไดใหเราในปนี้
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ผลประกอบการป 53 ทั้ง ไทยยูนีคคอยลและไทยนิชเช ผูบริหารกําหนดนโยบายชัดเจนวา
ตรงนี้เราจะทําใหได
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8. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา - คิดวาจะทําใหกาวหนาตอไปในปนี้
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ใช
9. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา - วัตถุดิบ ป 2008-2009 พุงขึ้นมา 77 ลานบาท ขอความกระจางในเรื่องนี้วายอดขายเพิ่มขึ้นหรือ
การผลิตระหวางทาง หรือวัตถุดบิ ที่เราตุนไวเพื่อเก็งกําไร
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - วัตถุดิบสิ้นงวดป 52 คงเหลือเพิ่ม 70 กวาลาน เปน 102 ลาน ในการสั่งซื้อวัตถุดิบของเรา
เปนการสั่งจองดวยที่บริษัทที่สงใหเราสงไมทัน กลายเปนวามาสงปลายงวดจึงคงคางสต็อคของปลายงวดไมไดมีเหตุผลวาเรามา
กักตุนสต็อคเพื่อสรางกําไร เราไมมีนโยบายตรงนี้
10. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา - ไมมีนโยบายเก็งกําไร วัตถุดิบที่สั่งมาแลวมีออเดอรอยูแลว
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ถูกตอง
11. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา - หนี้เกินกําหนดระหวาง 3 เดือน – 6 เดือน เพิ่มขึ้น 30 ลานเพิ่มเปน 52 ลาน
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - นโยบายเราใหเครดิตลูกคา ตั้งแต 30-90 วัน ในแงของการขาย ก็พยายามติดตามหนี้ ซึ่ง
ชวงนี้ยังอยูในเกณฑปกติ เพราะเราใหเครดิตลูกคา 90 วัน ซึ่งในวงการนี้จริง ๆ แลวลูกคาก็จะไดเครดิตประมาณ 90-120 วัน ซึ่ง
ถาไมมีประวัติหนี้สูญ หรือเช็คคืน ซึ่งตรงนี้เราดูแลอยางใกลชดิ จากปที่ผา นมาเราไมมีลกู คาที่เปนหนี้สูญเลยเราดูแลตรงนี้อยาง
ใกลชิด
12. คําถาม นายกิตติวัฒน สุจริตพงศ - ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะหมดอายุใน เดือน พฤษภาคม 2554 ซึ่งราคาใชสิทธิอยูที่ 1.50
บาท บริษัททานคงไมไดรับเงินกอนนี้ไมทราบวานโยบาย เปนอยางไร
คําตอบ นางสุจิตต รุงเจริญชัย – เปนไปตามกฎ กลต. ถาผูใดที่จะแปลงสภาพสิทธิไดก็ถือหุนแมได
คําตอบ นายยงยุทธ งามไกวัล – การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธินั้น อยูที่วาผูถือหุนจะมาใชสทิ ธิหรือไม สวนเรื่อง
CASH FLOW มาจากการดําเนินธุรกิจ
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดที่
เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของรอบปบัญชี 2553
เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอธิพงศ อธิ
พงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือผูสอบบัญชีอื่น
ที่ไดรับความเห็นชอบในสํานักงานเดียวกันแหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบ
บัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 595,000.- บาท (หาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) ตอป และคาใชจายทางตรงอื่น ๆ เชน คาเดินทาง
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คาแสตมป เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี โดยเปนผูสอบบัญชีชุดเดียวกับป 2552 ซึ่งคาสอบบัญชีป 2552 เปนเงินจํานวน
535,000.- บาท (หาแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) ไมรวมคาใชจายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นาย
อธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
ผูสอบบัญชีอื่นที่ไดรับความเห็นชอบในสํานักงานเดียวกันแหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 595,000.- บาท (หาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) ตอป และคาใชจายทางตรงอื่น ๆ
เชน คาเดินทาง คาแสตมป เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี โดยเปนผูสอบบัญชีชุดเดียวกับป 2552 ซึ่งคาสอบบัญชีป 2552
เปนเงินจํานวน 535,000.- บาท (หาแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) ไมรวมคาใชจายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกตางหากจากคา
สอบบัญชี 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
ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)
1. นายเคียง
บุญเพิ่ม
2. นางวัชรีย
งามไกวัล
กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน เสวี
กรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวากรรมการทั้ง 3 คนเปนผูมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต และมีความ
ชํานาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระ เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้
1. นายเคียง
บุญเพิ่ม
ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)
มีมติ เห็นดวย 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
กรรมการ
2. นางวัชรีย
งามไกวัล
มีมติ เห็นดวย 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
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3. นางสาวสุทธิรัตน เสวี
กรรมการ
มีมติ เห็นดวย 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2553
เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมวาในป 2552 ที่ผานมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 11 ครั้ง มีคาเบี้ยประชุมกรรมการ
ที่มิใชกรรมการตรวจสอบ จํานวน 950,000.- บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) และคาเบี้ยประชุมกรรมการที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 355,000.- บาท (สามแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) โดยไมมีการพิจารณาจายคาบําเหน็จกรรมการ
โดยในป 2553 คณะกรรมการจะยังคงนโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารไดอยางสม่ําเสมอ จึงขอเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติคา ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเทากับป 2552 ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทที่มิใชคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม,บําเหน็จและ
อื่นๆ รายป รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม , บําเหน็จและอื่น ๆ รายป รวมทั้งสิ้น
เปนจํานวนเงินไมเกิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถวน)
ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
1. คําถาม นายนวนันตสิง ดูวา – ขอทราบวาเหตุผลที่ไมพิจารณาจายคาบําเหน็จของกรรมการ
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - บริษัทฯจัดใหมีการประชุมกรรมการทุก ๆ เดือน และกรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุมใน
กรณีที่เขารวมประชุมเทานั้น โดยไมไดมีการพิจารณาที่จะจายบําเหน็จ
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําป2553 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล
เลขานุการฯ ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2552 บริษัทฯมี
ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จํานวน 9.59 ลานบาท ยอดขาดทุนสะสม ณ.สิ้นงวดป 2552 จํานวน 19.54 ลานบาท ทําใหไม
สามารถจายเงินปนผลได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดป 2552
ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
1. คําถาม นายกิตติวัฒน สุจริตพงศ – ขอทราบประวัติของบริษัทตั้งแตเขาตลาดหลักทรัพย วามีการจายเงินปนผลอยางไร
และอยากทราบวาในอนาคตบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลอยางไร
คําตอบ นายยงยุทธ งามไกวัล เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯยังขาดทุนจึงไมสามารถจายเงินปนผลได
นางสาวสุทธิรัตน เสวี กลาวเสริม นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ แลวปนี้เรายังจายไมได
เพราะมีขาดทุน
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ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 211,259,979 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปน
มติเอกฉันท อนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับ ผลการดําเนินงานงวดป 2552 เนื่องบริษัทฯมีขาดทุนจากการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
-

ไมมี –

ไมมีผูใดเสนอเรือ่ งอื่นใดเขาพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 12.15 น.

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

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

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

