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รายงานการประชุม สามัญผูถ ือหุนประจําป 2554
ของ
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
วันเวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 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. นางสาววรพิน
5. นางสาวนิตยา
6. นายกาเหวา
7. นายสมศักดิ์
8. นางมณีพร
9. นางสาวสุทธิรัตน

บุญเพิ่ม
งามไกวัล
งามไกวัล
งามไกวัล
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 (ลาปวย)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงานตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 25 คน และ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 20 คน รวมเปนผูเขารวมประชุมจํานวน 45 คน นับเปนจํานวนหุนไดเทากับ
208,177,703 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 2553
เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวยจํานวน 208,177,703 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เลขานุการฯ ไดเสนองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผา นการ
ตรวจสอบของผูส อบบัญชีของบริษัทแลว (ตามเอกสารรายงานประจําป 2553 หนาที่ 43 เปนตนไป ) โดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทยอย
ป 2553
ป 2552

รายการ

เพิ่ม / (ลด)

รอยละ

(หนวย : ลานบาท)
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและการใหบริการ

1,444.27

1,746.85

-302.58

-17.32

กําไรขั้นตน

95.64

169.61

-73.97

-43.61

กําไรสุทธิ

(43.51)

(9.59)

-53.10

-553.70

ทรัพยสินรวม

1,710.89

1,896.90

-186.01

-9.81

หนี้สินรวม

1,239.89

1,382.38

-142.49

-10.31

สวนของผูถือหุน

471.01

514.52

-43.51

-8.46

สถานะทางการเงิน
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ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
1. คําถาม นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ - จากงบการเงิน ป 2553 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น เพิ่มเปน 102 ลานบาท อยากทราบวาเพิม่
จากอะไร
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นอื่น บริษัทฯ ไดนํา
ลูกหนีก้ ารคาและเช็คไปขายลดกับทางแฟคตอริ่ง เพื่อที่จะนําเงินสดมาซื้อวัตถุดิบ ในวงการสแตนเลสเราซื้อวัตถุดิบเปนเงินสด
แตการขายสินคาทางเราไดใหเครดิตลูกคา 60-90 วัน จึงตองหาเงินมาหมุนเวียนเพื่อใหชนรอบ
2. คําถาม นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ - ผลการดําเนินงานป 2553 มีผลขาดทุน 43 ลานบาท บริษัทคิดที่จะลดทุนเพื่อลาง
ขาดทุนสะสมหรือเปลาและมีวิธีการแกไขอยางไร และอีกกี่ปบริษัทจะมีกําไร
คําตอบ นายยงยุทธ งามไกวัล – ขอชี้แจงในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร ผลการขาดทุนเนื่องมาจากปญหาดานการขอ
เพิ่มวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จึงทําใหเราไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มในการสั่งซื้อวัตถุดิบทําใหไมสามารถรับ Order จาก
ลูกคาไดเต็มที่ และบวกกับราคาวัตถุดิบไดปรับราคาขึ้นประมาณ 20% ซึ่งบริษัทของเรามีความพรอมดานเครื่องจักรและ
บุคลากร ตอนนี้เรากําลังหาสถาบันการเงินใหมเพื่อเปนทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบเนื่องจากวงเงินเปนวงเงินใหญ จึงทําให
คาดการณระยะเวลาในการอนุมตั ิไมได เมื่อใดที่เราไดสถาบันการเงินแหงใหม เราก็จสามารถทํากําไรได
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 208,183,103 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง 100 เสียง
ถือเปนมติเอกฉันท อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียด
ที่เลขานุการฯ เสนอ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผูรับมอบฉันทะจากผูถ ือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน จํานวนหุน 5,500 หุน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของรอบปบัญชี 2554
เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายอธิพงศ
อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอด
ทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือผูสอบบัญชีอื่นที่ไดรับความเห็นชอบในสํานักงานเดียวกันแหงบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 603,000.- บาท (หกแสนสาม
พันบาทถวน) ตอป และคาใชจายทางตรงอื่น ๆ เชน คาเดินทาง คาแสตมป เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี โดยเปนผูสอบ
บัญชีชุดเดียวกับป 2553 ซึ่งคาสอบบัญชีป 2553 เปนเงินจํานวน 595,000.- บาท (หาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) ไมรวม
คาใชจายทางตรงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 208,183,203 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปน
มติเอกฉันท อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 คือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูส อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
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หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือผูสอบบัญชีอื่นที่ไดรับความเห็นชอบในสํานักงานเดียวกัน
แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 603,000.- บาท
(หกแสนสามพันบาทถวน) ตอป และคาใชจายทางตรงอื่น ๆ เชน คาเดินทาง คาแสตมป เรียกเก็บแยกตางหากจากคาสอบบัญชี
โดยเปนผูสอบบัญชีชุดเดียวกับป 2553 ซึ่งคาสอบบัญชีป 2553 เปนเงินจํานวน 595,000.- บาท (หาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน)
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
กรรมการ
1. นางสาวนิตยา ยงคพิทักษวัฒนา
2. นางมณีพร
เกียรติเพิ่มสิน
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายกาเหวา
เผือกรักษา
กรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวากรรมการทั้ง 3 คนเปนผูมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต และมีความ
ชํานาญในธุรกิจของบริษัทฯ จึงใหนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 คนเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระ เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้
1. นางสาวนิตยา
ยงคพิทักษวัฒนา กรรมการ
มีมติ เห็นดวย 208,183,203 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นางนางมณีพร เกียรติเพิ่มสิน
มีมติ เห็นดวย 208,183,203 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
3. นายกาเหวา
เผือกรักษา
กรรมการ
มีมติ เห็นดวย 208,183,203 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554
เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมวาในป 2553 ที่ผานมามีการประชุมคณะกรรมการรวม 13 ครั้ง มีคาเบี้ยประชุมกรรมการ
ที่มิใชกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,170,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) และคาเบี้ยประชุมกรรมการที่เปน
กรรมการตรวจสอบ จํานวน 445,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน) โดยไมมีการพิจารณาจายคาบําเหน็จกรรมการ
โดยในป 2554 คณะกรรมการจะยังคงนโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารไดอยางสม่ําเสมอ จึงขอเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติคา ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเทากับป 2553 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 นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ - จะมีการพิจารณาการปรับลดเพดานของคาตอบแทนคณะกรรมการหรือไมเพราะที่
จายจริงยังนอยกวาที่กําหนดไว
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เราคงไมปรับลดเผื่อไวใน
อนาคตหากบริษัทฯ มีกําไรจะไดไมตองปรับอีก
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 208,183,203 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป2554 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล
เลขานุการฯ ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2553 บริษัทฯมี
ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จํานวน 43 ลานบาท ยอดขาดทุนสะสม ณ.สิ้นงวดป 2553 จํานวน 63 ลานบาท ทําใหไมสามารถ
จายเงินปนผลได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดป 2553
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 208,183,203 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปน
มติเอกฉันท อนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับ ผลการดําเนินงานงวดป 2553 เนื่องบริษัทฯมีขาดทุนจากการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
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วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
-

ไมมี –

ไมมีผูใดเสนอเรือ่ งอื่นใดเขาพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 12.00 น.

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

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

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

