รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
ของ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9:30 น. ณ หองประชุมบริษัท โกลบอล คอน
เน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมูที่ 2 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
รายชื่อกรรมการผูเ ขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิระ
นายสมชาย
นายปยะ
นายสํารวย
นายเอกชัย
ดร. พิสิฐ
นายสุชาติ

มาวิจักขณ
คุลีเมฆิน
จริยเศรษฐพงศ
ทิชาชล
ศิริจันทนันท
ลี้อาธรรม
ศุภพยัคฆ

8. รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายศิริ

ฐิรวัฒนวงศ

ติดภารกิจเดินทางไปตางประเทศ

รายชื่อผูรับเชิญเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางประวิชญา หรรษกุล
นางศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
นายธิติ
กําเหนิดดี
นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูสอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมาย
เลขานุการบริษัท

1

เริ่มการประชุม
นายวิระ มาวิจักขณ ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุม
และแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม จํานวน 35 คน ถือหุนรวม
145,803,081 หุน คิดเปนรอยละ 72.9 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกลาวเปดประชุม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้ พรอมทั้งกลาวแนะนําคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผูสอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ไดขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการลวงหนา กอนที่ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม
ตางๆ
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีการเสนอวาระการ
ประชุม และชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ผานทางเว็ปไซตของบริษัทฯ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนสวน
นอยมีสวนรวมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 นั้น ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม และ
ชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ตามที่กําหนดใน
หนังสือเชิญประชุม
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมตอไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปวา ผูรับมอบฉันทะ
จะตองดูแลการออกเสียงใหตรงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตอง ทั้งนี้ การเก็บบัตรลงคะแนนใน
แตละวาระจะแบงการเก็บบัตรเปน 2 รอบ
รอบที่ 1
รอบที่ 2

สําหรับผูท่ไี มเห็นดวย และงดออกเสียง
สําหรับผูที่เห็นดวย

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได จั ด ให มี ผู สั ง เกตการณ จ ากบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา เอชเอ็ น พี จํ า กั ด เพื่ อ ทํ า หน า ที่
ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ องคประชุม การดูแลมิใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิออกเสียง
รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน และตรวจสอบผลของมติใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย
และขอบังคับบริษัทฯ
ตอจากนั้น ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2551

ประธานฯ ขอใหที่ป ระชุมพิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามั ญผู ถือหุ นประจํ าป 2551 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
จากนั้น ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอแกไขขอความในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอแกไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนน
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 146,196,381 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0
เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เปนมติดังนี้
มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2551

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ป 2551 ที่ผานมา ซึ่งรายงานดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2551 ซึ่ง
ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว พรอมทั้งขอใหกรรมการผูจัดการรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ใหที่ประชุมทราบ
กรรมการผูจัดการชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ใหที่ประชุมทราบโดยสรุปวา
บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานในป 2551 จํานวน 3,428.78 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 44.09
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.27 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 3,168.53 ลานบาท ลดลงจากป 2550 ประมาณ
47.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.48 ตามสัดสวนของยอดขายที่ลดลง คาใชจายในการขายและการบริหารป
2551 เทากับ 133.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 35.33 เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อการลด
มูลคาของสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 23 ลานบาท เนื่องจากราคาสินคาที่ลดลงตามความผันผวนของราคา
น้ํามันในตลาดโลก และมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจําวน 7.3 ลานบาท บริษัทฯ จึงมีกําไรสุทธิ ใน
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รอบปบัญชี 2551 เปนจํานวน 76.54 ลานบาท เทียบกับป 2550 จํานวน 108.48 ลดลงรอยละ 29.44 โดย
กําไรตอหุนลดลงจาก 0.54 บาทตอหุน เปน 0.38 บาทตอหุน
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2551
ที่ผานมา
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว
ตามรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2551 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แลว และขอใหกรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการ ชี้แจงสาระสําคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุน ในรอบป 2551 โดยสรุปวาในป
2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน จํานวน 3,428.78 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.27 มีกําไรสุทธิจํานวน
76.54 ลานบาท ลดลงรอยละ 29.44 จากป 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น
771.52 ลานบาท ลดลงจากปกอน 174.14 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาลดลง 271.16
ลานบาท ประกอบกับการบริหารการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพกอปรกับปริมาณขายในไตรมาสที่ 4 ที่เบา
บาง ในขณะที่สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 93.2 ลานบาท เนื่องจากมีการเก็บสินคา Specialty
&
Engineering เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีหนี้สิ้นรวม 420.67 ลานบาท ลดลงจากปกอน 158.68 ลานบาท สาเหตุ
สําคัญเปนผลมาจากความตองการเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลงตามปริมาณขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ
มีสวนของผูถือหุน 350.85 ลานบาท ลดลงจากปกอน 15.46 ลานบาท หรือรอยละ 4.22 เปนผลมาจากการ
ลดลงของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานป 2551 จํานวน 76.54 ลานบาท และบริษัทฯ ไดจายปนผลไปเปน
จํานวน 92 ลานบาท
คุณอัครพงศ จินดาวิภูษิต ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยซักถามเกี่ยวกับสาเหตุที่
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น และแนวทางในการลดตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ จากการที่ภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยที่ลดลง กรรมการผูจัดการชี้แจงวา คาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 35 มาจากการ
สํารองมูลคาของสินคาที่ลดลง และหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับแนวทางในการลดตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ
นั้น ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกูระยะยาวกอนกําหนดทั้งหมดแลว จึงไมมีความจําเปนตองกูเงิน
จากแหลงเงินกูใหมเพื่อมาชําระคืนหนี้เงินกูเดิม (Refinance) โดยบริษัทฯ มีแตหนี้เงินกูระยะสั้น ดังนั้น
ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ จึงสะทอนอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน ทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบในการแขงขัน
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 146,233,381 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0
เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เปนมติดังนี้
มติ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผล ประจําป 2551

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ ตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ า มี ) จนกว า ทุ น สํ า รองนี้ จ ะมี จํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ
เงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตามการจายเงินปนผล ดังกลาวจะขึ้นอยูกับ
แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
สําหรับการจัดสรรกําไรสุทธิในป 2551 คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 6.4 ของกําไรสุทธิ เปนจํานวนเงิน 4.9
ลานบาท และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.32 บาท
เปนจํานวนเงิน 64 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปน
จํานวนเงิน 40 ลานบาทในวันที่ 12 กันยายน 2551 คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.12
บาท เปนจํานวนเงิน 24 ลานบาท ซึ่งเทากับประมาณรอยละ 84 ของกําไรสุทธิ หรือรอยละ 89 ของกําไรสุทธิ
หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2552
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกําหนดจายปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 30 เมษายน
2552
ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 146,233,381 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0
เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เปนมติดังนี้
มติ อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผล ประจําป 2551 ดังนี้
1. จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 6.4 ของกําไรสุทธิ คิดเปน
เงิน 4,900,000 บาท
2. จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2551 ใหแกผูถือหุน 200,000,000 หุน ใน
อัตราหุนละ 0.32 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาทเมื่อวันที่
12 กันยายน 2551 และจะจายเงินปนผลสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.12 บาท เปนเงิน
ทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20
เมษายน 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และ
กําหนดจายปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 30 เมษายน 2552
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
อัตราหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยในปนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1.
2.
3.

นายวิระ มาวิจักขณ
รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ
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สําหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน
กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ไดรับเสนอชื่อ
เปนกรรมการของบริษัทไดระบุไวในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอชื่อกรรมการเปนการลวงหนาดวย อยางไรก็ตามไมมี
การเสนอชื่ อกรรมการเพิ่มเติมจากผู ถือหุน ประธานฯ จึง เปดโอกาสใหผู ถือหุน เสนอชื่อผู ที่มีคุณสมบั ติ
เหมาะสมในที่ประชุมนี้อีกครั้ง
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
มติ 1.

แตงตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยลงมติดวยคะแนน
เสียง เห็นดวย 146,143,381 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
งดออกเสียง 90,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.06 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.

แตงตั้ง รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยลงมติดวย
คะแนนเสียง เห็นด วย 146,133,381 เสียง คิ ดเปน รอยละ 99.93 ของจํานวนเสีย ง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิด
เปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และงดออกเสียง 100,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.07 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.

แตงตั้ง นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยลงมติดวยคะแนน
เสียง เห็นดวย 130,807,381 เสียง คิดเปนรอยละ 89.45 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
งดออกเสียง 15,426,000 เสียง คิดเปนรอยละ 10.55 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ อื
หุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทน
กรรมการโดยสรุปวา ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยไดมีการศึกษาและเทียบเคียงขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีการสํารวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลวไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552
โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในป 2551 เปนดังนี้
1.

คาเบี้ยประชุม กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการสําหรับการเขาประชุมในแตละครั้ง ดังนี้
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ป 2552
ประธานคณะกรรมการ
50,000
ประธานคณะกรรมการบริหาร
20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
กรรมการ
15,000
1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ป 2552
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
กรรมการตรวจสอบ
15,000
1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ป 2552
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
10,000

2.

ป 2551
50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
ป 2551
20,000 บาท
15,000 บาท
ป 2551
- บาท
- บาท

ค า ตอบแทนรายเดื อ น โดยกํ า หนดค า ตอบแทนรายเดื อ นสํ า หรั บ กรรมการอิ ส ระ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ป 2552 ป 2551
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
30,000
30,000 บาทตอเดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 25,000
25,000 บาทตอเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
20,000
20,000 บาทตอเดือน
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3.

โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัสประจําป 2551 พิจารณาโดยอางอิงจากฐานการประเมินผล
การทํางานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคํานึงถึงองคประกอบ
ตางๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของคาใชจาย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกําไร
สุทธิ เปนตน แตทั้งนี้ เมื่อรวมกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 แลวจะตองไมเกินวงเงิน
4,000,000 บาท สําหรับป 2551 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาจัดสรรโบนัสใหกรรมการ
จํ า นวน 1,540,000 บาท ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ ค า ตอบแทนอื่ น ในส ว นของค า เบี้ ย ประชุ ม และ
ค า ตอบแทนรายเดื อ นที่ จ า ยจริ ง ในป 2551 จํ า นวน 2,060,000 บาท รวมเป น จํ า นวน
3,600,000 บาท

4.

ทั้งนี้ กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกลาวขางตนรวมกัน จํากัดไวในวงเงิน
ไมเกิน 4,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจ
จั ด สรรค า ตอบแทนให แ ก ก รรมการเป น ประการอื่ น ได ต ามความเหมาะสมภายในวงเงิ น
ดังกลาว โดยใหมีผลตลอดไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 15 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

5.

ใหเริ่มจายคาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2552 ตามรายละเอียดขางตนตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2552

ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ.2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 90 ได
กําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 146,223,781 เสียง คิดเปนประมาณรอยละ
99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออก
เสียง 9,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งเบี้ยประชุม โบนัส และคาตอบแทนรายเดือน รวมเปน
จํานวนไมเกิน 4,000,000 ลานบาทตอป ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอทุกประการ
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วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี

ประธานฯ ขอใหประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาตอบแทนแกผสู อบบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวาตามที่ คุณศิราภรณ เอื้ออนันตกุล แหง
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2547
รวมเวลา 5 ป โดยที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ
ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บัดนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดดําเนินการมาครบวาระแลว จึง
จําเปนจะตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําปบัญชี 2552 เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหคุณ
ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหง
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและให
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตรา
คาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจํานวน 850,000 บาท ในป 2551 ซึ่งเปน
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน โดยที่ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับ
บริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นดวย 146,233,381 เสียง คิดเปนรอยละ 100
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปน
รอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0
เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เปนมติดังนี้
มติ ใหแตงตั้ง คุณณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือคุณศุภชัย
ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เพื่ อ ทํ า หน าที่ ต รวจสอบและให ค วามเห็ น ต อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท
สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 ในอั ตราคา ตอบแทนเป น
จํานวนเงินไมเกิน 800,000 บาท
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วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)

คุณอัครพงศ จินดาวิภูษิต ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยสอบถามความเห็นของ
คณะกรรมการ และมาตรการของบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกั บ แนวโน ม ของธุ ร กิ จ ป โ ตรเคมี ใ นช ว ง 1-3 ป ข า งหน า
กรรมการผู จั ด การชี้ แ จงว า เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น มี กํ าลั ง การผลิ ต ใหม เ กิ ด ขึ้ น มาก โดยเฉพาะในภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลาง ซึ่งมีตนทุนต่ําทําใหแนวโนมของราคาสินคาในตลาดต่ําลง และอาจมีผลกระทบตอผูผลิต
เพราะสวนตางของตนทุนการผลิตและราคาขายจะลดลง ซึ่งบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในดานของยอดขาย
ที่ลดลง ทําใหสัดสวนหนี้สินตอธุรกรรม (Transaction) ลดลง แตบริษัทฯ ก็จะพยายามรักษาสัดสวนกําไรให
อยูในอัตราประมาณรอยละ 5-7 โดยมีแผนพัฒนาการขายในสินคาบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้น
คุณสายฝน ตั้งใจตรง ซักถามเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาสภาพคลองของกระแสเงินสด และ
หนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ กรรมการผูจัดการชี้แจงวา บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อประมาณ 1,500 ลานบาท ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทฯ ใชวงเงินดังกลาวในอัตราประมาณรอยละ 20 บริษัทฯ จึงมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยูอยาง
พอเพียงในกรณีที่เกิดปญหาสภาพคลองของบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดรับจากสถาบัน
การเงินก็อยูในอัตราต่ําวาอัตรา MLR และ MOR ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสถาบันการเงินพิจารณาแลวเห็นวา
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในธุรกิจต่ํา สําหรับการดูแลหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ดูแลและ
พิจารณาเรื่องสินเชื่อ โดยมีการพิจารณาประวัติและติดตามการชําระหนี้อยูตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะมีความ
เสี่ยงในหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกคาของลูกคาของบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้ได อยางไรก็ตาม ใน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2552 ก็ไมมีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดทําประกันภัยเกี่ยวกับลูกหนี้
การคาไวดวย ซึ่งกําลังจะครบระยะเวลาประกัน โดยบริษัทฯ กําลังพิจารณาเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยใน
การตออายุกรมธรรมเดิมกับผูรับประกันภัยรายเดิมและรายใหม
คุณวิโรจน พิพัฒนกิตติกุล ซักถามเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการดานการตลาดของบริษัทฯ ใน
สินคา Specialty และสินคา Commodity กรรมการผูจัดการชี้แจงวา สําหรับสินคา Commodity มีการแขงขัน
สูง แตบริษัทฯ ก็ดําเนินการดานการตลาดโดยเนนภาพลักษณวา บริษัทฯ สามารถใหบริการไดครบวงจร
(One Stop Shopping) และมีขอมูลดานราคาตลอดสายการผลิต สามารถวางแผนการซื้อขายของลูกคาได
พรอมทั้งสามารถแนะนําแหลงเงินทุนใหแกลูกคา (Supply Chain Financing) ไดดวย โดยบริษัทฯ เพียงแต
ใหการแนะนําเทานั้น มิไดค้ําประกันหรือรับความเสี่ยงใดๆ สําหรับสินคา Specialty ซึ่งในปนี้มีแนวโนมวา
ราคาจะลดลง บริษัทฯ ก็พยายามให lead time ลดลง และคาดการณโดยอิงสถานการณในปจจุบันเพื่อลด
ปริมาณการเก็บสินคา แตก็ยังคงใหความมั่นใจแกลูกคาอยู อยางไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามรักษาระดับ Net
Profit Margin ใหอยูในอัตรารอยละ 2.5-3 โดยการควบคุมคาใชจายและดูแลหนี้สงสัยจะสูญ
คุณเอกรัฐ จารัตน ซักถามถึงแนวทางการควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ กรรมการผูจัดการชี้แจงวา
สําหรับคาตอบแทนของพนักงานและกรรมการนั้นอยูในมาตรฐานที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันและมี
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ความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
อีกดวย อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสบปญหาทุกฝายก็คงจะตองเสียสละเพื่อความอยูรอดของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีการควบคุมคาใชจายในดานอื่นๆ เชน ดาน Logistic และอัตราดอกเบี้ยเงินกูซึ่ง นอกจากนี้
เงินกูหมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง ณ ขณะนี้ใชเงินกูหมุนเวียนประมาณ 300 ลานบาท ทําใหคาใชจายดาน
ดอกเบี้ยลดลงอีกดวย ในสวนของเงินกูระยะสั้นที่ลดลงนั้น มิไดมีความสัมพันธโดยตรงกับยอดขายของ
บริษัทฯ ที่ลดลง แตแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของบริษัทฯ ที่มีมากขึ้น อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ มียอดขาย
เพิ่มขึ้นก็อาจจะตองมีการใชเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นดวย
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ตอบขอซักถามของคุณสายฝน ตั้งใจตรง วาในป
2551 บริษัทฯ ยังคงเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราเดิมคือรอยละ 25 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาขอมูลจาก
งบการเงิน และคํานวณพบวามีอัตราที่สูงกวาปกอน เนื่องมาจากบริษัทฯ มีคาใชจายการตั้งคาเผื่อการลด
มูลคาของสินคาคงเหลือ และหนี้สงสัยจะสูญที่จะตองบวกกลับมาเปนรายไดในปภาษี 2551 ตามหลักการ
บัญชีภาษีอากร
กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามของคุณเอกรัฐ จารัตน เกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1
ของป 2552 วา การดําเนินธุรกิจในป 2552 นี้เปนปที่ยากลําบากมาก แตบริษัทฯ ก็ยึดหลักธรรมาภิบาลโดย
รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง ไมมีการบิดเบือน อยางไรก็ตาม ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ก็ยังทรงตัว แมวายอดขายจะลดลงกวาเปาหมาย แตบริษัทฯ ก็พยายามลด
คาใชจาย เชน ดอกเบี้ย และมีการติดตามหนี้เพื่อมิใหเปนหนี้สูญ เพื่อใหบริษัทฯ ยังคงมีกําไร นอกจากนี้
บริษัทฯ ก็มีการฝกอบรมจากผูผลิตเพื่อใหมีสินคาใหมๆ มานําเสนอตอลูกคา
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละ
เวลามารวมประชุมเวลาประมาณ 10:40 น.
ลงลายมือชื่อ
(นายวิระ มาวิจักขณ)
ประธานที่ประชุม
ลงลายมือชื่อ
(นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย)
เลขานุการบริษัท
ลงลายมือชื่อ
(นายธิติ กําเหนิดดี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

12

