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รายงานการประชุม วิสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
วันเวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมบริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 809 หมูที่ 4 ซอย 14B ถ.พัฒนา1 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นางวัชรีย
2. นางสาววรพิน
3. นางสาวนิตยา
4. นายกาเหวา
5. นายสมศักดิ์
6. นางมณีพร
7. นางสาวสุทธิรัตน
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายเคียง
2. นายยงยุทธ
3. นายประพนธ

งามไกวัล
งามไกวัล
ยงคพิทักษวัฒนา
เผือกรักษา
เรืองเลิศปญญา
เกียรติเพิ่มสิน
เสวี

บุญเพิ่ม
งามไกวัล
เปรื่องปญญานนท

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

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ (ติดภาระกิจ)
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร (ติดภาระกิจ)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ลาปวย)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงานตอที่ประชุมวา มีผูถือหุน เขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 42 คน และ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถ ือหุนเขารวมประชุมจํานวน 18 คน รวมเปนผูเขารวมประชุมจํานวน 60 คน นับเปนจํานวนหุนไดเทากับ
209,417,835 หุน เปนจํานวนไมนอยกวา 25 คน และจํานวนหุนไมนอยกวา 1ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ซึ่ง
เทากับ 103,916,244 หุน ตามขอบังคับของบริษัท ครบเปนองคประชุมแลว โดยกอนดําเนินการประชุมเลขานุการฯ ไดชี้แจงถึง
สิทธิในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และ จํานวนคะแนนเสียงที่กําหนดใหอนุมัติได ในกรณีปกติที่ใชคะแนนเสียงขางมาก
หรือกรณีที่กาํ หนดใหใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งในวาระการประชุมนี้เปนวาระปกติ
ทั้งหมด โดยเลขานุการฯขออนุญาตที่ประชุมขานคะแนนเฉพาะที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปโดยไม
ชักชา
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เริ่มการประชุม
นางสาวสุทธิรัตน เสวี เลขานุการเปนประธานในการประชุมผูถือหุน ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวยจํานวน 209,417,830 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปนมติ
เอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
1. คําถาม นายณรงค หวังเจริญวงค - ดูจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนป 2554 วัตถุดิบขึ้นราคา 20 % ถาวัตถุดิบขึ้น
ราคาเรารับ Order มาอยางนี้ก็ขาดทุนหรือไม ปกติเรารับ Order มานานเทาไร
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ในการขายนะคะ มีการจองวัตถุดิบ
เปน Lot ๆ การจองวัตถุดิบตองจองลวง หนา 1 เดือนการขายของเรามีราคาวัตถุดิบเปนตัวตั้งตอราคาขายทุกครั้งอยูแลวจึงไม
เปนตัวแปรตอราคาผันผวนของตลาดเมื่อมีการขาย
2. คําถาม นายณรงค หวังเจริญวงค - ทางบริษัทฯ ขาดทุนติดตอกันมาหลายปแลวมีแนวทางแกไขอยางไร
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทางผูบริหารเองมีการประชุมมีการ
ดําเนินการที่จะแกไข เราก็ขาดทุนติดตอกันมา 3 ปแลว เราตองมาบริหารไมวาจะเปนการซื้อวัตถุดิบขั้นแรกที่จะชวยลด Cost เรา
ได เรื่องการผลิตเรื่องการสูญเสีย เรื่องคาใชจายของแตละแผนกก็ตองควบคุมกัน ชัดเจนเพราะเราอยูในบริษัท มหาชน ผูถือหุน
รายยอยมีพระคุณตอเราที่ใหเงินเรามาประกอบกิจการตรงนี้เราไมไดนิ่งนอนใจ วาทําใหบริษัทขาดทุนอยางตอเนื่องนะคะ
3. คําถาม นายวรชัย ศานติมงคลวิทย - ตามที่คุณสุทธิรัตน เสวี ไดชี้แจงวากําลังดําเนินการแกไขอยู ผมไมแนใจวาเราจะได
เห็นกําไรในปนี้หรืออีกกี่ปขางหนา อยากรูวาไตรมาส 2 นี้ กําไรหรือขาดทุน
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ตองขอเรียนวาตอนนี้ยังไมไดปดงบ
การเงินไตรมาส 2
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4. คําถาม นายณรงค หวังเจริญวงค - ที่วารูสาเหตุวาขาดทุนนะสาเหตุมาจากอะไร มาจากลูกหนี้ไมจายเงินหรือคูแขงมาก
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สาเหตุในป 51 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกและมีผลกระทบราคาวัตถุดิบดวยตรงนั้นเปนปจจัยภายนอกซึ่งเราไมสามารถควบคุมไดและเราก็มาดูตัวของเราเองวาการ
ขายกับลูกคาวาจะมีศักยภาพเราถึงจะปลอย เรื่องตนทุนการผลิตตรงนี้ฝายผลิต ทางคุณยงยุทธก็บอกวาคุณตองลด Cost เพื่อที่จะ
สูกับคูแขงไดตรงนี้เราสามารถลดได 30% ทางผูบริหารลงไปดูการผลิตเอง วาสิ่งที่คุณทําไดตามเปาหรือเปลา เรื่องของเวลาเปน
เรื่องที่สําคัญ การสูญเสียตรงนี้เราก็มีเปาอยูแลววากี่เปอรเซ็นต เราก็ไมใหเกินเปา มีการชี้แจงอยูชัดเจน
5. คําถาม นายวรชัย ศานติมงคลวิทย - ตนทุนวัตถุดิบขึ้นเราก็ยอมไดราคาขายที่ขึ้นตาม ตนทุนวัตถุดิบก็ไมนาเปนปจจัยให
ขาดทุน 3 ป
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน อยางที่ทานพูดถูกตองคะ วาวัตถุดิบ+
วัสดุสิ้นเปลือง+คาแรง คือตนทุนยังไงก็ตองขายมากกวาตนทุน แต กําลังการผลิตของเรามันยังไมครอบคลุมของ Fixed Cost ที่
เรามีจึงทําใหเราแบกภาระ Fixed Cost ที่เรามีและมีขาดทุนเกิดขึ้นตอนนี้ก็เรงใหฝายขายหา Order เขามา เพราะวากําลังการผลิต
ของเราอยางที่ทานไดเดินโรงงานเครื่องจักรของเราทันสมัยและมีกําลังการผลิต เต็มที่ตรงนี้เรากําลังหา Order กําลังการผลิต
ปจจุบันประมาณ 40%
6. คําถาม นายวรชัย ศานติมงคลวิทย - มีมาตราการอะไรใน Marketing เพราะวาไมวาธุรกิจอะไรจะตองมีกําลังการผลิตไม
นอยกวา 70%
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ในตัวโรงงานของเราลงเครื่องจักรที่
ทันสมัยและเราก็ลงเต็มหมดแลวไมมีการลงทุนอีกแลวสวนดานลูกคา เราเองนี้มี 1,000 กวาราย ตรงนี้เปนจุดแข็งของเราตอนนี้
เรากําลังขยายตลาดไปยังทอเฟอรนิเจอรมีการใชกันหลากหลายในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ขยายไปโรงน้ําตาล,
โรงน้ําแข็ง ตอนนี้เราตองดูตลาดและเพิ่มกําลังการผลิต
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท เปน 311,748,732.00 บาท โดยลด
ทุนในสวนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 257,501,268.00 หุน เปนหุนสามัญ มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท
เลขานุ ก ารฯ ได ร ายงานรายละเอี ย ดการลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม 569,250,000.00 บาท เป น
311,748,732.00 บาทโดยลดทุนในสวนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 257,501,268.00 หุน เปนหุนสามัญ มูลคาที่ตราไว หุนละ
1.00 บาท
เลขานุ ก ารฯ ได ร ายงานต อที่ ป ระชุ ม ว า เนื่ อ งจากบริษัท ได มี ก ารเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรั บ การออกหุ น สามั ญพร อ ม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนั้น บัดนี้ใบสําคัญสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ไดพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2554 โดยบริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ไ ด อ อกจํ า หน า ย จํ า นวน
257,501,268.00 หุน (สองรอยหาสิบเจ็ดลานหาแสนหนึ่งพันสองรอยหกสิบแปดหุน) เปนหุนสามัญ มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00
บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท (หารอยหก
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สิบเกาลานสองแสนหาหมื่นบาท) เปน 311,748,732 บาท (สามรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบสองบาท)
โดยลดทุนในสวนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 257,501,268.00 หุน (สองรอยหาสิบเจ็ดลานหาแสนหนึ่งพันสองรอยหกสิบ
แปดหุน) เปนหุนสามัญ มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 209,417,835 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปน
มติเอกฉันท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 569,250,000.00 บาท เปน 311,748,732.00 บาท โดยลดทุนใน
สวนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 257,501,268.00 หุน เปนหุนสามัญ มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่
เลขานุการฯ เสนอ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
เลขานุการฯ ไดเสนอที่ประชุมใหพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 311,748,732.00 บาท (สามรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบสองบาท)
แบงออกเปน
311,748,732.00 หุน (สามรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบสองหุน)
มูลคาหุนละ
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
311,748,732.00 หุน (สามรอยสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยสามสิบสองหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน ( - )
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 209,417,835 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปน
มติเอกฉันทมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการนําสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญมาลางขาดทุนสะสม
เลขานุการฯ ไดรายงานรายละเอียดการนําสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญมาลางขาดทุนสะสม
ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการนําสํารองตามกฎหมาย จํานวน4,767 ,000 บาท และสวนเกินมูลคา
หุนสามัญ จํานวน 217,544,000 บาท โดยนํามาลางขาดทุนสะสม จํานวน 107,631,000 บาท เพื่อใหบริษัทมีศักยภาพในการเจรจา
เพื่อขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเห็นดวย จํานวน 209,417,835 เสียง, ไมเห็นดวย ไมมี, งดออกเสียง ไมมี, ถือเปน
มติเอกฉันทการนําสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญมาลางขาดทุนสะสม ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ เสนอ
ในวาระนี้ผูถือหุนมีคําถามโดยสรุปดังนี้
1. คําถาม นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ - ผลการดําเนินงานครึ่งปแรกเปนอยางไรบางคะ
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไตรมาส 1 ผลออกไปแลวก็ยังมี
ขาดทุนอยู สวนไตรมาส 2 เราก็พยายามตีตลาดไปที่โรงน้ําตาล, โรงน้ําแข็ง ที่ขยายอยูเพื่อใหไดราคาที่มีผลกําไร ไตรมาส 2 นี้จะ
มีกําไรหรือไมก็ยังตอบไมไดแตเราก็พยายามใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดี
2. คําถาม นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ - อยากทราบแผนการดําเนินงานในครึ่งปหลังเพื่อใหไมเกิดการขาดทุนเพิ่มขึ้น
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ตอนนี้ก็กําลังเจรจากับธนาคารเพื่อหา
แหลงทุนเพิ่มที่จะซื้อวัตถุดิบ เพราะวาศักยภาพเครื่องจักรเรานั้น กําลังการผลิต 40% มันไมคุมกันกับ Fixed Cost เราตองการที่
60 -70% ขึ้น ตรงนี้ถาเราทําไดตามเปา เราสามารถทําไดถึง 2,000 ลาน นี้คือขั้นต่ํานะคะ เราทําไดจริง ๆ 2,500 ลาน จากคุณภาพ
เครื่องจักรและฐานลูกคาของเรา แตสิ่งเหลานี้เราตองรอการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่จะนํามาซื้อวัตถุดิบ เพราะวาเราเปน
อุตสาหกรรมหนัก คอนขางที่จะใชเงินลงทุนสูงตรงนี้เราวาเราวางเปาไว 2,500 ลาน และจะมีกําไรขั้นตน 10% ขึ้น หักคาใชจาย
เหลือ 7% 140 ลาน/ป นี้คือเปาที่ตั้งไวที่ฝายบริหารตั้งเปาไว ตรงนี้เรามีการเรียกประชุมทุกฝาย เมื่อฝายขายมี Order ฝายผลิตตอง
ผลิตใหทันตามกําหนดสงของและไมมีผลสูญเสีย จากที่เราตั้งเปาไวไมเกิน 0.02% สวนฝายบริหารเขาไปดูการผลิตเพิ่มมากขึ้น
คือในทุก 1 ชั่วโมงเพื่อที่จะดูวาตามเปาหมายหรือเปลาทันสง Order หรือเปลา ตอนเชาทุกเชาตองมีการประชุมสิ่งที่ลงไปแตละ
วันผลออกมาเปนอยางไรบางแกไขกันทุกชั่วโมง เราจะไมใหปญหามันตอเนื่อง แลวเกิดผลเสียหาย นี้คือสิ่งที่เราวางแผนกันไว
วาเราตองมีกําไรเราตองทําใหได
3. คําถาม นายสามารถ แซอุง - การนําสํารองออกมาใชจํานวนเทาไรและถาเอาออกมาปหนาเราตองสํารองเขาไปอีกไหม
คํ า ตอบ นางสาวสุ ทธิ รั ต น เสวี - ขอชี้ แ จงในฐานะผู อํ า นวยการฝ า ยบั ญชี แ ละการเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย จํ า นวน
4,767,000 บาท ถามีกําไรก็ตองตั้งสํารองตามกฎหมาย
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4. คําถาม นายสามารถ แซอุง - ถาลางขาดทุนสะสมแลว หุน Book Value อยูที่เทาไร
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สวนของผูถือหุนยังเทาเดิม เพียงแตวา
สัดสวนของสวนเกินมูลคาหุนจะไปตัดกับขาดทุนสะสม เทานั้นเอง Book Value 1.56 บาท
5. คําถาม นายสามารถ แซอุง - เราตัดสํารองออกไปนี้ยังเหลือขาดทุนสะสมอีกไหม
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กอนที่จะตัดสํารองสวนเกินมูลคาหุน
เราตองตัดสํารองตามกฎหมายกอนตามหลักการบัญชี ขาดทุนสะสมจํานวน 107,631,000 บาท ที่ขาดทุนสะสม เรานํามาตัด
สํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,767,000 บาท กอน ก็จะเหลือ 102,864,000 บาท เรานํา 102,864,000 บาทมาหักสวนเกินมูลคาหุน
สามัญ 217,544,000 บาท ทําใหสวนเกินมูลคาหุนสามัญ เหลือ 114,680,000 บาท
6. คําถาม นายเทียนชัย - ทานประธานบอกวาตองกูเงินมาเพื่อซื้อวัตถุดิบนาจะเพิ่มทุนจากผูถือหุนดีกวา
คําตอบ นางสาวสุทธิรัตน เสวี - ขอชี้แจงในฐานะประธานในที่ประชุม ถาเราเพิ่มทุนแลวมีผูถือหุนมารวมทุนกับเรา แลว
สามารถมาซื้อวัตถุดิบไดสัก200-300 ลานเราจะดีใจมาก ถาเราออกหุนเพื่อขายแลวมีผูถือหุนสนใจ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
-

ไมมี –

ไมมีผูใดเสนอเรือ่ งอื่นใดเขาพิจารณา ประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 16.50 น.

รับรองวาถูกตอง

.............................................................
...................................................ประธานที่ประชุมและผูบันทึกการประชุม
(นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปญญา)
(นางสาวสุทธิรัตน เสวี)
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

