บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
________________________________________________

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ())*

ในวันพฤหัสที / เมษายน พ.ศ. ())* เวลา *.34 น.
ณ ห้ องประชุ ม บริษทั โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
13/1 หมู่ ( ถนนกิงแก้ ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ =4)>4
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สารบัญ
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

เอกสารแนบ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี !
รายงานประจําปี !
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที+ได้รับเสนอชื+อเพื+อเลือกตั.งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณา วาระที+ 4 เลือกตั.งกรรมการที+ออกตามวาระ)
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณา วาระที+ 8 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
หนังสื อมอบฉันทะ
เงื+อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม
แผนที+ของสถานที+ประชุม
ข้อบังคับบริ ษทั หมวดการประชุมผูถ้ ือหุน้
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7 มีนาคม

เรื+ อง หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
สิ+ งที+ส่งมาด้วย ". รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ! ซึ+งได้จดั ขึ.นเมื+อวันที+ 1 เมษายน พ.ศ. ! (เอกสารแนบ ")
. รายงานประจําปี ! (เอกสารแนบ )
1. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที+ได้รับเสนอชื+อเพื+อเลือกตั.งเป็ นกรรมการบริ ษทั ประกอบการพิจารณาวาระที+ 6 พิจารณา
แต่งตั.งกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 1)
7. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที+ 7 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ7)
. หนังสื อมอบฉันทะ (เอกสารแนบ )
4. เงื+อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน (เอกสารแนบ 4)
8. แผนที+ของสถานที+ประชุม (เอกสารแนบ 8)
!. ข้อบังคับบริ ษทั หมวดการประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั. งที+
"/
ซึ+ งประชุมเมื+อวันอัง คารที+ "4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
ให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ ้นประจําปี
ในวันพฤหัสที+ 8 เมษายน
พ.ศ.
เวลา .1N นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน) เพื+อพิจารณาเรื+ องต่างๆ ตามระเบี ยบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี.
วาระที+ " เรื+ องที+ประธานแจ้งให้ที+ประชุมทราบ
วาระที+ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี !
ข้อเท็จจริ ง วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ! ได้จดั ขึ.นเมื+อวันที+ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมตามที+แนบมาพร้อมนี. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ")
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ! ซึ+ งได้
จัดขึ.นเมื+อวันที+ 1 เมษายน พ.ศ. ! ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ งจึงเห็นสมควรให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ")
การออกเสี ยงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30 (1) วาระนี.ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที+ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี+ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี !
ข้อเท็จจริ ง วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ! ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ใน
รายงานประจําปี ! (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) ที+ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั.งนี.
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมี ความเห็ นว่า ที+ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรที+ จ ะรั บทราบผลการ
ดําเนินงานในรอบปี ! รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ! ของบริ ษทั
เนื+องจากวาระนี.เป็ นวาระเพื+อทราบ จึงไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน

3

วาระที+ 7 พิจ ารณาอนุ มตั ิ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ.น สุ ด วัน ที+ 1"
ธันวาคม !
ข้อเท็จจริ ง วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุ ด
วันที+ 1" ธันวาคม ! ตามที+ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี ! (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว ดังนั.นที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรที+จะอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุดวันที+
1" ธันวาคม ! ตามที+ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี !
การออกเสี ยงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30 (1) ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที+ พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี !
ข้อเท็จจริ ง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา ""4 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 1 และที+แก้ไขเพิ+มเติม
(“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด”) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1 กําหนดให้ “บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ+ งไว้เป็ นทุน
สํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า ( ) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี. จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละสิ บ("N) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี. บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ในอัตรา “ไม่ต+าํ กว่าร้อยละ 7N ของกําไรสุ ทธิ หลัง
หักภาษีและเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที+บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ.นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความ
จําเป็ นและความเหมาะสมอื+นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริ ษทั ที+อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนําเสนอเพื+อขออนุมตั ิจากที+ประชุมผู ้
ถือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ+ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป”
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ! มีกาํ ไร
สุทธิ 8 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้สาํ รองเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ " ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั จึง
ไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตากฎหมายสําหรับปี ! และจ่ายปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี ! ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
N.1 บาท จํานวน NN,NNN,NNN หุ ้น เป็ นเงินจํานวน 8N ล้านบาท ซึ+ งจํานวนนี. บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ
N." บาท จํานวน NN,NNN,NNN หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 1N ล้านบาท ในวันที+ 7 กันยายน ! คงเหลือเงินปั นผลที+จะจ่ายเพิ+มเติมอีกในอัตรา
หุน้ ละ N. N บาท จํานวน NN,NNN,NNN หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวม 7N ล้านบาท ซึ+งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ !! ของกําไรสุทธิ เปรี ยบเทียบ
กับปี 8 ซึ+งจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ N. 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4 ของกําไรสุทธิ ซึ+งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลที+กาํ หนดไว้ของ
บริ ษ ัท โดยกํา หนดรายชื+ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที+ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที+ N เมษายน
และให้ ร วบรวมรายชื+ อ ตามมาตรา
แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 1 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที+ " เมษายน
และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที+ เมษายน
การออกเสี ยงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30(1) ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
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วาระที+ 4 พิจารณาแต่งตั.งกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ ง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 8" แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษ ัท มหาชนจํา กัด และข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ "7
กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั.งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราหนึ+ งในสาม ("/1) ถ้าจํานวนกรรมการ
ที+จะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (1) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที+สุดกับส่วนหนึ+งในสาม ("/1) กรรมการที+
จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที+สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั.นให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี ที+สามและปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที+อยูใ่ นตําแหน่งนานที+สุดนั.นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที+ออกจากตําแหน่งนั.นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้” (บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื+อวันที+ "8 มีนาคม 7!) โดยในปี นี. มีกรรมการที+ออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 1 คน ประกอบด้วย
1. คุณปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)
2. คุณเอกชัย ศิริจนั ทนันท์ (กรรมการ)
3. คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
ทั.งนี. บริ ษทั ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื+อบุคคลเพื+อเข้ารับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า ระหว่างวันที+ ! กันยายน
ถึง 1N ธันวาคม ! อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื+อบุคคลเพื+อเข้ารับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการดังกล่าว

!

ในการนี. คณะกรรมการธรรมาภิ บาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า กรรมการซึ+ งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับ
โครงสร้างของบริ ษทั และสามารถปฏิบตั ิงานในตําแหน่งกรรมการได้เป็ นอย่างดี จึ งเห็นควรเสนอชื+ อกรรมการซึ+ งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ+ง
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ+งเห็นสมควรให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั.งกรรมการที+พน้ จากตําแหน่งตามวาระทั.ง 1 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั
อีกวาระหนึ+ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที+ได้รับการเสนอชื+อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ+ง ปรากฎตามรายละเอียด
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที+ 4 พิจารณาเลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ทั.งนี. สําหรับกรณี ของคุณสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์ ซึ+ งเป็ นกรรมการอิสระที+ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั เป็ นเวลามากกว่า 9 ปี นั.น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็ นว่า คุณสุ ชาติ
ศุ ภ พยัค ฆ์ เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ ที+ จ ะดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ได้ต ามที+ ก ฎหมายกํา หนด ตลอดจนเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน ซึ+ งเป็ นคุณสมบัติสาํ คัญในการเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี. ตลอด
ระยะเวลาของการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั คุ ณสุ ชาติ ศุ ภพยัคฆ์ ได้ให้ค วามเห็ นอย่า งเป็ นอิ สระ และข้อเสนอแนะที+ เป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษทั มาโดยตลอด เพื+อมิให้บริ ษทั สูญเสี ยกรรมการบริ ษทั ที+มีความรู ้ ความสามารถ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้
ที+ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั.ง คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ+ง
การออกเสี ยงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ "1 ที+ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั.งกรรมการ โดยใช้เสี ยงข้างมากตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี.
(")

ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั.งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป

()

ในการออกเสี ยงเลือกตั.งกรรมการแต่ละรายตาม (") ให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ+งมีคะแนนเสี ยงหนึ+งเสี ยงต่อหนึ+งหุน้ ที+ตนถือ

(1)
บุคคลซึ+งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที+จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั.งในครั.งนั.น ในกรณี ที+บุคคลซึ+ งได้รับการเลือกตั.งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที+จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั.งในครั.งนั.น ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที+ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี.ขาด
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วาระที+ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ เท็ จจริ ง วัต ถุ ป ระสงค์และเหตุผ ล คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล สรรหา และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้เสนอให้ก ํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทุ กรู ปแบบ ดังมี รายละเอี ยดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที+ 8 การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที+จะอนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ตามที+เสนอ
การออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา N แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด ได้กาํ หนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไป
ตามมติที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ+งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุม
วาระที+ ! พิจารณาแต่งตั.งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี
ข้อเท็จจริ ง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที+คุณศิราภรณ์ เอื.ออนันต์กุล แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้รับการแต่งตั.งให้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั นับตั.งแต่ปี 8 รวมเวลา ปี โดยที+ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่/ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี. ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาํ เนิ นการมาครบวาระแล้ว
จึ งจําเป็ นจะต้องพิจารณาแต่งตั.งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ ผูส้ อบบัญชี ประจําปี
เพื+อทําหน้าที+ ตรวจสอบและให้
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุด ณ วันที+ 1" ธันวาคม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชี จาํ นวน 1 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั.งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยเห็นสมควรให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาแต่งตั.งคุณศิราภรณ์ เอื.ออนันต์กุล หรื อคุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ หรื อคุณศิ ริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี
ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน !NN,NNN – !8N,NNN บาท (ขึ.นกับเงื+อนไขการ
ทํารายการซื.อทรัพย์สิน)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที+จะแต่งตั.งให้คุณศิราภรณ์
เอื.ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1!77 หรื อคุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7 1 หรื อ
คุณศิ ริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 7" แห่ ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ประจําปี
(คุณศิราภรณ์ เอื.ออนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1!77 เป็ นผูล้ งลายมือชื+อในงบการเงินของบริ ษทั ตั.งแต่ปี
8 รวมเป็ นระยะเวลา ปี ) เพื+อทําหน้าที+ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุ ด ณ วันที+
1" ธันวาคม
ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน !NN,NNN – !8N,NNN บาท เปรี ยบเทียบกับจํานวน !NN,NNN บาท ในปี ! ซึ+ ง
เป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั.งจํานวน สําหรับค่าบริ การอื+นๆ (non audit fee) ในรอบปี บัญชีที+ผ่านมา บริ ษทั ไม่มีการ
รับบริ การอื+นจากสํานักงานสอบบัญชีที+ผูส้ อบบัญชีสังกัด บุคคล หรื อกิจการที+เกี+ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที+ผูส้ อบ
บัญชีสงั กัด
การออกเสี ยงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1N(") วาระนี.ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที+ 9 เรื+ องอื+นๆ (ถ้ามี)
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อนึ+ง บริ ษทั กําหนดรายชื+อผูถ้ ือหุน้ ที+มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที+ มีนาคม
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที+ 1 มีนาคม

และให้รวบรวมรายชื+อ

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที+ดงั กล่าว และเพื+อให้การลงทะเบียนเพื+อเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ+งขึ.น ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อท่านผูร้ ั บมอบฉันทะ นําหนังสื อมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) และหลักฐานแสดงสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน
ในวันประชุมได้ต. งั แต่เวลา 8.1N นาฬิกา เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
รองประธานกรรมการโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บมจ.โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์
โทรศัพท์ N- 841-8 โทรสาร N- 841-8 7
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เอกสารแนบ =

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ())?
วันที 3 เมษายน ())?
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ของ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที
ประชุมเมื+อวันที+ 1 เมษายน ! เวลา .1N น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที+ "1/" หมู่ที+
ถนนกิ+งแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายชื อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
".
.
1.
4.

นายวิระ มาวิจกั ขณ์
ดร. พิสิฐ ลี.อาธรรม
รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

.
4.
8.
!.

นายสมชาย คุลีเมฆิน
นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
นายสํารวย ทิชาชล
นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที+บริ หาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการตลาด 1
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการตลาด 3

รายชื อผู้สังเกตการณ์ และผู้ได้ รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
".
.
1.
7.
.

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์
นางประวิชญา หรรษกุล
นางสาวสุเมษา ตั.งอยูส่ ุข
นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์
นางบุญญอร ณ ป้ อมเพ็ชร์

ผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูส้ อบบัญชี
เลขานุการบริ ษทั
ที+ปรึ กษากฎหมาย

เริมการประชุม
นายวิระ มาวิจกั ขณ์ ประธานกรรมการทําหน้าที+เป็ นประธานที+ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที+ประชุมทราบว่า มีผูถ้ ือ
หุน้ ที+มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ รวมจํานวน 1 ราย ถือหุ ้นรวมกันทั.งสิ. น "1 ,7N ,!" หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
48.8N ของจํานวนหุน้ ที+จาํ หน่ายได้ท. งั หมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที+ ได้สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ! ของบริ ษทั พร้อมทั.ง
กล่าวแนะนําคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมทั.งผูส้ อบบัญชี และที+ปรึ กษากฎหมาย จากนั.นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการ
บริ ษทั ชี.แจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเกี+ยวกับวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
เลขานุ การบริ ษทั ชี.แจงต่อที+ ประชุมเกี+ยวกับการออกเสี ยงลงคะแนนโดยสรุ ปว่า ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออก
เสี ยงให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถูกต้อง และผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที+ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ+ งหุ ้นต่อหนึ+ ง
เสี ยง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที+จะดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทั.งในส่ วนที+ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และเห็น
ด้วยเพื+อเป็ นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื+อความสะดวกรวดเร็ วในการคํานวณคะแนนเสี ยงการนับคะแนนจะนับเฉพาะส่ วนที+ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยง ส่ วนที+ต่างจะถือว่าออกเสี ยงเห็ นด้วย และจะประกาศคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้ที+ประชุมรับทราบ ทั.งนี. บริ ษทั จะ
ดําเนิ นการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั.งในการจัดทําสรุ ปมติที+ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ! ซึ+ งจะยื+นต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี. บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีผสู ้ งั เกตการณ์จากบริ ษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จํากัด เพื+อทําหน้าที+ตรวจสอบเอกสารของ
ผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยใช้สิทธิ ออกเสี ยง รวมทั.งการลงคะแนน การนับคะแนน และการ
ตรวจสอบผลของมติให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั
จากนั.น ประธานฯ ได้เสนอให้ที+ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี.
วาระที 1 เรื องทีประธานแจ้ งให้ ทประชุ
ี
มทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที+ประชุมทราบว่า บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที+ดี เพื+อให้การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่ งใส บริ ษทั จึงจัดให้มีผูส้ ังเกตการณ์จากภายนอกเข้ามาทําหน้าที+ ดูแลการ
ประชุม รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระ และชื+อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้แจ้งข่าวผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ในระหว่างวันที+ 1N กันยายน 8 ถึงวันที+ 1N ธันวาคม 8 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ท่านใดเสนอวาระและชื+อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ในที+ประชุมนี.เสนอวาระเพิ+มเติมอีกครั.งหนึ+ง
เมื+อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพิ+มเติม ประธานฯ จึงแถลงต่อที+ประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน+ ที+จะ
ดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดหลักการกํากับดู แลกิ จการที+ ดีและความรั บผิดชอบต่อสังคม เพื+อการพัฒนาอย่างยัง+ ยืน และเล็งเห็ นว่าการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน+ นั.นเป็ นภัยร้ายที+บน+ั ทอนทําลายองค์กรและประเทศชาติโดยรวม ดังนั.น ที+ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั.งที+ 5/2557 เมื+อวันที+
18 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ซึ+งมีสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยเป็ นเลขานุการ และได้รับหนังสื อแจ้งตอบรับการเข้าร่ วมโครงการฯ ดังกล่าว จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยเมื+อเดือนมกราคม 2558 ที+ผา่ นมา
ที+ประชุมรับทราบตามที+ประธานฯ แจ้ง จากนั.น ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมพิจารณาเรื+ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมที+ได้จดั เตรี ยมไว้
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วาระที (

เมษายน

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ())/
ประธานฯ ขอให้ที+ประชุ มพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 8 ซึ+ งประชุมเมื+ อวันศุ กร์ ที+ 7
8 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั.งนี.แล้ว

จากนั.น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที+ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 8
และเมื+อไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอแก้ไขหรื อซักถามเพิ+มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี 8
ที+ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย "1 ,7" ,!" เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ "NN ของจํานวนเสี ยง
ทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที+มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย N เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที+มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และ งดออกเสี ยง N เสี ยง (ไม่นาํ คะแนนงดออกเสี ยงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติ
ดังนี.
มติ
วาระที 3

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
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รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ())/

ประธานฯ แถลงต่อที+ประชุมว่า คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 8 ที+ผ่านมา
ซึ+ งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที+ ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 8 ซึ+ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั.งนี.แล้ว พร้อมทั.งขอให้ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารรายงานผลการดําเนินงานหลักของบริ ษทั ให้ที+ประชุมทราบ
ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารชี.แจงต่อที+ประชุมโดยสรุ ปว่า บริ ษทั มีรายได้จากการดําเนิ นงานในปี 8 จํานวน 1,4 !.8
ล้านบาท เพิ+มขึ.นจากปี 4 ประมาณ 7!4.8 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.35 อันเป็ นผลมาจากยอดขายของสิ นค้ากลุ่ม Commodity
Polymer ที+ เพิ+มขึ.น เนื+ องจากราคาต่อหน่ วยที+ เพิ+มสู งขึ.น รวมถึงปริ มาณการขายที+ เพิ+มสู งขึ. นจากการได้ฐานลูกค้าเดิ มกลับมาบางส่ วน
หลังจากที+เคยลดลงไปหลังจากมีการเปลี+ยนแปลงการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผูผ้ ลิตสิ นค้าหลักของบริ ษทั ตั.งแต่กลางปี
เป็ นต้นมา
บริ ษทั มีกาํ ไรขั.นต้นลดลงจากร้อยละ 4. 1 ในปี ก่อนมาอยูท่ ี+ร้อยละ 5.48 ในปี 8 เนื+ องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที+ฟ.ื นตัวช้าจากปั ญหา
การเมืองที+ยดื เยื.อในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 และปั ญหาหนี.ภาคครัวเรื อนที+อยูใ่ นระดับสู งส่ งผลให้การใช้จ่ายลดลง ทําให้การแข่งขัน
ด้านราคาเพื+อแย่งชิงฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและปิ โตรเคมีรุนแรงขึ.น ประกอบกับยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity
Polymer ซึ+งเป็ นหน่วยธุรกิจที+มีอตั รากําไรขั.นต้นค่อนข้างตํ+า มีสดั ส่วนเพิ+มสู งขึ.นเมื+อเทียบกับปี ก่อน ทั.งนี. จากวิกฤตราคานํ.ามันที+ปรับตัว
ลดลงอย่างรุ นแรงในเดือนธันวาคม 2557 ที+ผา่ นมา ส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรของบริ ษทั ซึ+งบริ ษทั จําเป็ นต้องมีการขายสิ นค้าในราคาที+ต+าํ
กว่าต้นทุนของสิ นค้าในบางกรณี สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2557 มียอดรวมที+ 132.56 ล้านบาท เพิ+มขึ.นจากปี 4
จํานวน 4.9 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 3.83 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับพนักงานที+เพิ+มขึ.นจํานวน 3.9 ล้านบาทจาก
การปรับเงินเดือนพนักงานประจําปี และจํานวนพนักงานที+เพิ+มขึ.น ค่าเช่าคลังสิ นค้าที+เพิ+มขึ.นจํานวน 1.3 ล้านบาทเพื+อรองรับปริ มาณการ
เก็บสิ นค้าที+เพิ+มขึ.น และมีรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิที+จะได้รับเพิ+มขึ.นจํานวน 1.0 ล้านบาท

11

ด้วยปั จจัยต่างๆ ที+กล่าวมาข้างต้น จึงทําให้กาํ ไรสุทธิของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี 8 มีจาํ นวนทั.งสิ.น 78.4 ล้านบาท เทียบ
กับกําไรสุทธิของบริ ษทั ในปี บัญชี 4 จํานวน 8N.N ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 1". ส่ วนอัตรากําไรสุ ทธิ ของปี 8 เท่ากับร้อยละ ".1"
เทียบกับร้อยละ . " ในปี 4
ทั.งนี. อัตรากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ที+ค่อนข้างตํ+า เป็ นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมตัวแทนจัดจําหน่ายสิ นค้าวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริ ษทั คาดว่าการเพิ+มสัดส่ วนการจําหน่ายสิ นค้าเกรดพิเศษในอนาคตที+มีอตั รากําไรสู งกว่า จะส่ งผลให้บริ ษทั มี
กําไรเพิ+มสูงขึ.น และทําให้อตั รากําไรสุทธิของบริ ษทั ดีข. ึนได้
จากนั.น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที+ประชุมสอบถามเกี+ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
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นายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี+ยวกับแผนการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยแบ่งออกเป็ น ประเด็น คือ ".
แนวทางการแก้ปัญหาผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที+มีผลกําไรลดลงทุกปี . บริ ษทั ได้จดั ทําประกันความเสี+ ยงราคาต้นทุนการผลิตของ
บริ ษทั หรื อไม่ 1. บริ ษทั มีธุรกิจเสริ มอื+นที+ช่วยสร้างรายได้หรื อไม่ 7. บริ ษทั ได้หาตลาดสิ นค้าเพิ+มเติมหรื อไม่ และ . กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั คือกลุ่มใด
ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์ เบื. องต้นในประเด็นเกี+ ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ที+มีกาํ ไรลดลงว่า สาเหตุที+ทาํ ให้ผลประกอบการของบริ ษทั ลดลงเป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ อาทิ
ราคานํ.ามัน ปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง หรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ดังนั.น แนวทางการแก้ไขปั ญญาจึ งเป็ นการรักษา
ระดับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ควบคู่ไปกับการริ เริ+ มธุรกิจเสริ มเพื+อสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั ซึ+ งในปี ที+ผ่านมาบริ ษทั ได้ทาํ ธุรกิจเพิ+มเติม
ได้แก่ การขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพิ+มเติมผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เครื+ องหมายการค้า MICRO-NICE ซึ+ งดําเนิ นไปในทางที+ดี
สําหรับผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือโรงงานอุตสาหกรรมที+ใช้เครื+ องปรับอากาศระบบ water cooling ขนาดใหญ่
ทั.งนี. บริ ษทั ได้พยายามหาซัพพลายเออร์ (Supplier) รายใหม่ๆ แต่ปัจจุบนั ยังคงไม่พบซัพพลายเออร์ ที+มีคุณสมบัติตรงความต้องการของ
บริ ษทั นอกจากนี. บริ ษทั ยังมีแนวคิดหาผูร้ ่ วมทุนรายใหม่อีกด้วย จากนั.น ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารชี.แจงเพิ+มเติม
ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารชี.แจงต่อที+ประชุมเพิ+มเติมว่า ในช่วง - 1 ปี ที+ ผ่านมา บริ ษทั พยายามพัฒนาสายผลิตภัณฑ์
(Product line) และขยายกลุ่มสิ นค้าใหม่และกลุ่มตลาดใหม่ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสํานักงานและ
คลัง สิ น ค้า ของบริ ษัท และผลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง MICRO-NICE นอกจากนี. บริ ษัท มุ่ ง เน้ น ที+ จ ะพัฒ นาความร่ ว มมื อ กับ ผู ้ผ ลิ ต รายอื+ น ๆ
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์พลาสติก อีกทั.ง บริ ษทั ได้ดาํ เนินการสร้างห้องแล็บ ณ สํานักงานของบริ ษทั เพื+อทําการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าและ
แอพพลิ เ คชั+น (Application) ใหม่ โดยร่ ว มมื อ กับ มหาวิท ยาลัย ต่ า งๆ ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ลสํา หรั บ อุ ต สาหกรรมยาง และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาํ หรับอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากนี. บริ ษทั ได้เจรจากับผูผ้ ลิต
ในต่างประเทศเพื+อให้ได้รับสิ ทธิในการนําเข้าและเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จากที+ กล่าวมาข้างต้นจะเห็ น
ได้ว่าปี นี. บริ ษทั พยายามสร้างฐานลูกค้าและหาซัพพลายเออร์ ใหม่ โดยมีเป้ าหมายอยูป่ ระมาณร้อยละ 7 - และผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้า
เป็ นไปในทิศทางที+ค่อนข้างดีและมัน+ ใจว่าการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ (Segment) ดังกล่าวน่าจะสูง
นายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ+มเติมถึงรายละเอียดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ว่าบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงแล้วหรื อไม่
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เลขานุการบริ ษทั ตอบข้อซักถามเกี+ยวกับรายละเอียดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์วา่ ได้มีการ
เข้าทําสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงเรี ยบร้อยแล้วสําหรับการขายไฟฟ้าประมาณ ""7 กิโลวัตต์ โดยมีบริ ษทั ที+จดั ตั.งขึ.นใหม่คือ บริ ษทั โก
ลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ โฮลดิ.ง จํากัด เป็ นผูเ้ ข้าทําสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง เนื+องจากคุณสมบัติของบริ ษทั ที+จะเข้าทําสัญญาได้จะต้องมี
วัตถุประสงค์ของบริ ษ ทั ระบุให้ขายไฟฟ้า หากบริ ษทั ประสงค์จะเข้าทําสัญญาเองจะต้อ งมีการจัด ประชุมผูถ้ ือ หุ ้นและใช้ระยะเวลา
ดําเนิ นการนาน เกรงว่าจะไม่สามารถเข้าทําสัญญาได้ทนั เวลา ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเรื+ องโอนสิ ทธิ ตามสัญญาดังกล่าวจากบริ ษทั โก
ลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ โฮลดิ.ง จํากัด มายังบริ ษทั ต่อการไฟฟ้านครหลวงตั.งแต่เดือนตุลาคม 8 และเมื+อดําเนินการโอนสิ ทธิตามสัญญาแล้ว
เสร็ จรายได้จากการขายไฟฟ้าจะเข้ามายังบริ ษทั โดยตรง และรายได้ดงั กล่าวจะถูกบันทึกรวมอยูใ่ นงบการเงินบริ ษทั ด้วย
นายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ+มเติมว่าบริ ษทั มีแผนที+จะเพิ+มทุนหรื อไม่
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามเกี+ยวกับแผนการเพิ+มทุนของบริ ษทั ว่า เนื+องจากธุรกิจขายไฟฟ้ามิใช่ธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั เป็ นเพียงธุรกิจที+ มาเสริ มรายได้เพราะหลังคาอาคารสํานักงาน และคลังสิ นค้าของบริ ษทั สามารถใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้
ดังนั.น บริ ษทั จึงยังไม่มีแผนการเพิ+มทุนในระยะใกล้น. ี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามเกี+ยวกับจุดคุม้ ทุน (Breakeven point) และต้นทุนของโครงการผลิตไฟฟ้า
จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
เลขานุ การบริ ษทั ตอบข้อสอบถามว่า โครงการดังกล่าวเริ+ มลงทุ นมานานกว่า " ปี ทําให้มีตน้ ทุ นค่อนข้างสู งอยู่ที+
ประมาณ 4N บาทต่อวัตต์ และคาดว่าระยะเวลาคืนทุนอยูท่ ี+ประมาณ ! – ปี โดยได้รับ Feed-in tariff ในอัตราของ SME คือ 4. บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชัว+ โมง ใช้เครื+ องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ยีห+ อ้ Schneider และใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิ ดเนื+ องจากมีขอ้ จํากัดเพราะอยูใ่ นเขต
ใกล้สนามบินสุ วรรณภูมิ ได้แก่ ฟิ ล์มบาง (Thin film) ยี+ห้อ DuPont ซึ+ งใช้พ.ืนที+มากกว่าแต่มีชว+ั โมงการทํางานที+มากกว่า และ Crystalline
ยีห+ อ้ CSUN ซึ+งใช้พ.ืนที+นอ้ ยกว่า อย่างไรก็ดี แผงพลังงานแสงอาทิตย์ท. งั ชนิดมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยต่างกันไม่มากนักในการใช้งานจริ ง โดยมีการ
รับประกันสําหรับสิ นค้า (Product warrantee) ปี และรับประกันสําหรับการดําเนิ นงาน (Performance warrantee) ปี โดยเงินลงทุนมา
จากบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ โฮลดิ.ง จํากัด ดังนั.น รายการที+ กล่าวมาจึ งยังไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงิ นของบริ ษทั และเมื+อรายการ
ดังกล่าวถูกบันทึกในงบการเงินของบริ ษทั คาดว่ารายการในส่ วนนี. จะขาดทุนเนื+ องจากมีค่าเสื+ อมราคา (Depreciation) ค่อนข้างสู ง เนื+ องจาก
ใช้เวลาตัดค่าเสื+ อมราคาเป็ นเวลา ปี อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี.บริ ษทั ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
เมื+อไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอแก้ไขหรื อซักถามเพิ+มเติม
ที+ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี+ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
วาระที >

8 ที+ผา่ นมา

พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิFนสุ ดวันที 3=
ธันวาคม ())/

ประธานฯ ขอให้ที+ป ระชุ มพิจ ารณาและอนุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ.นสุ ดวันที+ 1" ธันวาคม 8 ซึ+ งผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ตามรายละเอียดที+ปรากฏในงบการเงิ นของรายงานประจําปี 8 ซึ+ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั.งนี. แล้ว
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และ ขอให้ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิ นชี.แจงต่อที+ประชุมเกี+ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ.นสุดวันที+ 1" ธันวาคม 8
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินรายงานต่อที+ประชุมโดยสรุ ปว่านอกเหนื อจากข้อมูลในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ซึ+งได้อธิบายในรายละเอียดของผลการดําเนินงานของบริ ษทั แล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินปี 8 บริ ษทั มีสินทรัพย์ ณ
วันที+ 1" ธันวาคม 8 ทั.งสิ.นจํานวน ","8".N7 ล้านบาท ลดลงจากสิ. นปี 2556 จํานวน ""N. 1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ !.4N สาเหตุ
สําคัญอยูท่ ี+ลูกหนี.การค้าและสิ นค้าคงเหลือที+ลดลง โดยมีลูกหนี.การค้าสุทธิประมาณ 48 ล้านบาท ลดลงจากปี 4 จํานวน N.! ล้านบาท
เป็ นผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี. เฉลี+ยที+ลดลงจากปี ก่อนที+ 4" วันมาอยูท่ ี+ 8 วันในปี 8 เนื+ องการบริ หารจัดเก็บหนี. ที+ดี บริ ษทั มีสินค้า
คงเหลืออยูท่ ี+ 71 .4 ล้านบาท ซึ+งลดลง !7.8 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี+ยนั.นลดลงจาก 4N วันในปี 4 มาเป็ น N
วันในปี 8 โดยมีสาเหตุมาจากการบริ หารสิ นค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปี 8
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีหนี. สินรวม 8! . 7 ล้านบาท ลดลงจากสิ. นปี 4 .!1 ล้านบาท หรื อลดลงคิด
เป็ นร้อยละ"".1 สาเหตุสาํ คัญมาจากบริ ษทั มียอดเงินกูย้ ืมระยะสั.นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี. การค้าที+ลดลง โดยสิ. นปี 8 บริ ษทั มี
ยอดเงินกูย้ มื ระยะสั.น 84. ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 78.4 ล้านบาท เนื+ องจากลูกหนี. การค้าและสิ นค้าคงเหลือที+ลดลง ในการนี. บริ ษทั มี
เจ้าหนี. การค้า "8". ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน .4 ล้านบาท เนื+ องจากยอดการสั+งซื. อสิ นค้าในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 8 ลดลง ทั.งนี.
เนื+องจากหนี.สินรวมของบริ ษทั ที+ลดลง ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี.สินต่อทุน (D:E Ratio) ลดลงจาก . " เท่า มาอยูท่ ี+ .N" เท่า
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ณ สิ. นปี 2557 เท่ากับ 388.8 ล้านบาท ซึ+ งลดลงจากปี 2556 10.4 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของปี 2557 ที+ 47.6 ล้านบาทและหักเงินปั นผลที+ได้จ่ายออกไปจํานวน 58.0 ล้านบาท
ทั.งนี. รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ.นสุดวันที+ 31 ธันวาคม
2557 ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2557 ที+ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
จากนั.น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามเกี+ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุดวันที+ 1" ธันวาคม 8
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามเกี+ยวกับภาระดอกเบี.ยของบริ ษทั ว่าจะมีแนวโน้มลดลงหรื อไม่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิ จ ว่า หนี. สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นเงินกูร้ ะยะสั.นจากสถาบันการเงิน โดยปกติเมื+ออัตราดอกเบี.ยเงินกูย้ ืมระยะสั.นของสถาบันการเงินลดลง ภาระดอกเบี.ยของบริ ษทั ก็จะ
ปรับลดลงตามไปด้วย
เมื+อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุดวันที+ 1" ธันวาคม 8
ที+ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย "1 , !,1 " เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ "NN ของจํานวนเสี ยงทั.งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที+มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที+มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 0 เสี ยง (ไม่นาํ คะแนนงดออกเสี ยงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี.
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มติ

อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี บัญชีสิ.นสุดวันที+ 1" ธันวาคม

8

วาระที ) พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี ())/
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริ หารชี.แจงนโยบายการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ต่อที+ประชุม
ประธานกรรมการบริ หารชี.แจงต่อที+ประชุมโดยสรุ ปว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1 กําหนดให้บริ ษทั จัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ+ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี.จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ "N ของทุนจดทะเบียน และบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต+าํ กว่าร้อยละ 7N ของกําไร
สุ ทธิ หลังหักภาษีและเงิ นสํารองต่างๆ ทุกประเภทที+บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ.นอยู่กบั แผนการ
ลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื+นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริ ษทั ที+อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลต้องนําเสนอต่อที+ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื+อพิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ+ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที+ประชุมผู ้
ถือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ในปี 8 บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 78.4" ล้านบาท คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า บริ ษทั มี เงิ น
สํารองตามกฎหมายจํานวน 7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ " ของทุนจดทะเบียน จึ งไม่ตอ้ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และสมควรจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 8 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ N. 1 บาท จํานวน 200,000,000 หุ ้น เป็ น
จํานวนเงิน 74 ล้านบาท ซึ+งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ ้นละ N." บาท เป็ นจํานวนเงิน 1N ล้านบาท เมื+อวันที+ 7
กันยายน 8 คงเหลือเงินปั นผลที+จะจ่ายเพิ+มอีกในอัตราหุ ้นละ N.N! บาท จํานวน 200,000,000 หุ ้น เป็ นเงินจํานวนรวมทั.งสิ. น "4 ล้าน
บาท หรื อเท่ากับประมาณร้อยละ 4 ของกําไรสุทธิ เปรี ยบเทียบกับปี 4 ซึ+งจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ N.1 บาท คิดเป็ นร้อยละ ของ
กําไรสุ ทธิ ซึ+ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที+กาํ หนดไว้ของบริ ษทั โดยกําหนดรายชื+อผูถ้ ือหุ ้นที+มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันที+ "8
เมษายน ! และให้รวบรวมรายชื+ อตามมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 1 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที+ N เมษายน ! และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที+ 1N เมษายน !
จากนั.น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเกี+ยวกับการประกาศจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
นายอนุ ว่องสารกิ จ ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามเกี+ ยวกับกําไรที+ นาํ มาจ่ายเงิ นปั นผลนั.นเป็ นกําไรสุ ทธิ ประจําปี หรื อกําไร
สะสม และอัตราการเครดิตภาษีสาํ หรับการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของอนุ ว่องสารกิจ ว่า บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี
อัตราการเครดิตภาษีสาํ หรับการจ่ายเงินปั นผลอยูท่ ี+ร้อยละ N

8 และ

เลขานุการบริ ษทั ตอบข้อซักถามเพิ+มเติมถึงประเด็นกําไรสะสมของบริ ษทั ว่า เนื+องจากบริ ษทั ประกาศจ่ายเงินปั นผลทุกปี
และจ่ายเงินปั นผลในอัตราที+ค่อนข้างสูงเมื+อเทียบกับกําไรสุทธิของแต่ละปี ดังนั.นกําไรสะสมของบริ ษทั ที+สามารถเครดิตภาษีในอัตราร้อย
ละ 1 หรื อร้อยละ 1N จึงมีอยูน่ อ้ ยมาก
เมื+อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ+มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมพิจารณาลงคะแนน
15

ที+ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย "1 , ,1" เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที+มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที+มาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน โดยมีผถู ้ ือหุน้ งดออกเสี ยง 0 เสี ยง (ไม่นาํ คะแนนงดออกเสี ยงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี.
มติ

วาระที G

ให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลดําเนิ นงานประจําปี 8 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น NN,NNN,NNN หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ N. 1
บาท เป็ นเงินทั.งสิ. น 74,NNN,NNN บาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ N."
บาท เป็ นเงินทั.งสิ.น 1N,NNN,NNN บาท เมื+อวันที+ 7 กันยายน 8 และจะจ่ายเงินปั นผลในส่วนที+เหลือในอัตรา
หุ ้นละ N.N! บาท เป็ นเงินทั.งสิ. น "4,NNN,NNN บาท โดยกําหนดรายชื+อผูถ้ ือหุ ้นที+มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที+
"8 เมษายน
! และให้รวบรวมรายชื+ อตามมาตรา
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 1 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที+ N เมษายน ! และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ในวันที+ 1N เมษายน !

พิจารณาแต่ งตัFงกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี.แจงต่อที+ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี.แจงต่อที+ประชุมโดยสรุ ปว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 1 มาตรา 8" และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ "7 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั.ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นอัตราหนึ+งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที+จะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที+สุดกับส่วนหนึ+งในสาม กรรมการที+จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที+สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั.นให้กรรมการจับสลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี ที+สามและปี ที+หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที+อยูใ่ นตําแหน่งนานที+สุดนั.นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที+ออก
จากตําแหน่งนั.นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ โดยในปี นี. มีกรรมการที+ออกตามวาระ ดังนี.
".
.
1.

นายวิระ มาวิจกั ขณ์
รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
นายสํารวย ทิชาชล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

บริ ษทั ได้เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื+อบุคคลเพื+อเข้ารับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุน้
เสนอชื+อบุคคลเพื+อเข้ารับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการดังกล่าว ดังนั.น จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื+อผูท้ รงคุณวุฒิในที+ประชุมนี.อีกครั.ง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื+อบุคคลเพื+อเข้ารับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจึ งกล่าวต่อที+ ประชุมว่า ที+ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็ นควรเสนอให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาแต่งตั.งกรรมการที+ออกตามวาระทั.ง 1 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ+ ง และคณะกรรมการบริ ษทั
เห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแต่งตั.งกรรมการที+ พน้ จาก
ตําแหน่ งตามวาระทั.ง 1 ท่ าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ+ ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที+ ได้รับเลือกตั.งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ดังรายละเอียดตามที+ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ของหนังสื อเชิญประชุมที+ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
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เมื+อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ+มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั.งกรรมการที+ออกตาม
วาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ+ง
เลขานุการบริ ษทั ได้ช. ีแจงถึงการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี.วา่ จะแยกการลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่าน
ที+ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี.

มติ

วาระที /

1.

ให้แต่งตั.ง นายวิระ มาวิจกั ขณ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง
เห็ นด้วย "1 ,7"8,1" เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ .!8 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมา
ประชุม ไม่เห็นด้วย "8 ,NNN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N."1 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมา
ประชุม และงดออกเสี ยง 4,NNN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมา
ประชุม

2.

ให้แต่งตั.ง รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติดว้ ยคะแนน
เสี ยง เห็นด้วย "1 ,1"8,1" เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ .8 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมา
ประชุม ไม่เห็นด้วย "8 ,NNN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N."1 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมา
ประชุม และงดออกเสี ยง "N4,NNN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N.N! ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ+งมาประชุม

1.

ให้แต่งตั.ง นายสํารวย ทิ ชาชล กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็ น
ด้วย "N!,748,1" เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 8 . ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุม ไม่
เห็นด้วย N เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมาประชุม และงดออก
เสี ยง 8,"1",NNN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N.N" ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุม

อนุ มตั ิ ให้แต่งตั.ง นายวิระ มาวิจักขณ์ รศ. เชาวลี ย ์ พงศ์ผาติ โรจน์ และนายสํารวย ทิ ชาชล กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ+งกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ+ง

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่ อ ที+ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาเสนอให้ ก ํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที+ 8 เรื+ อง การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที+
บริ ษ ัท ได้จัด ส่ ง ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น พร้ อ มกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ในครั. งนี. แล้ว และขอให้ ป ระธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนชี.แจงต่อที+ประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี. แจงต่อที+ ประชุมโดยสรุ ปว่า คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที+และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ซ+ ึ งมีการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
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ประเทศไทยแล้ว ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
จากปี 8 ดังนี.
".

! โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี

ค่าเบี.ยประชุม โดยกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั.ง ดังนี.
"." การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี ())? ปี ())/
ประธานคณะกรรมการ
N,NNN
N,NNN บาท
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
N,NNN
N,NNN บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
N,NNN
N,NNN บาท
กรรมการ
" ,NNN " ,NNN บาท
".

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

".1

.

8 ซึ+ งคงเดิม

ปี ())?
N,NNN
" ,NNN

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี ())?
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
" ,NNN
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
"N,NNN

ปี ())/
N,NNN บาท
" ,NNN บาท

ปี ())/
" ,NNN บาท
"N,NNN บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี.
ปี ())? ปี ())/
." ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
1 ,NNN 1 ,NNN บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
1N,NNN 1N,NNN บาท/เดือน
.1. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
,NNN
,NNN บาท/เดือน

1.
โบนัส สําหรั บการพิจารณาโบนัสประจําปี พิจารณาโดยอ้างอิ งจากฐานการประเมิ นผลการทํางานของ
คณะกรรมการบริ ษทั (Performance base) ซึ+ งอาจคํานึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรื อ
อัตราการเพิ+มขึ.นของกําไรสุ ทธิ เป็ นต้น ทั.งนี. เมื+อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ " และ ข้อ แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 7,NNN,NNN บาทต่อปี
สําหรับปี 8 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจํานวน 7N,NNN บาท ซึ+ งเมื+อรวมกับ
ค่าตอบแทนอื+ นในส่ วนของค่ าเบี. ย ประชุ มและค่าตอบแทนรายเดื อ นที+ จ่ ายจริ งในปี 8 จํานวน ,7 N,NNN บาท รวมเป็ นจํานวน
1,18 ,NNN บาท
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7.
ทั.ง นี. กําหนดให้ค่ า ตอบแทนกรรมการ ทั.ง 1 รายการดัง กล่ าวข้างต้นรวมกัน จํากัดไว้ในวงเงิ น ไม่เ กิ น
7,NNN,NNN บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํ นาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอื+นได้ตาม
ความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ " จนกว่าจะมีการเปลี+ยนแปลง
.

ให้เริ+ มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี

! ตามรายละเอียดข้างต้นตั.งแต่วนั ที+ " มกราคม

!

ทั.ง นี. ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 1 และที+ แ ก้ไขเพิ+ ม เติ ม มาตรา N ได้ก ํา หนดให้ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ+งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุม
จากนั.น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามในวาระนี.
นายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวแสดงความคิดเห็ นว่าโบนัสและค่าตอบแทนกรรมการควรประเมินตามผล
ประกอบการของบริ ษทั เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ประธานกรรมการบริ หารกล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์ ในส่ วนของโบนัสกรรมการ ซึ+ ง
เมื+อพิจารณาโบนัสของกรรมการในปี 8 นั.นก็ลดลงตามส่วน อย่างไรก็ตาม ในส่วนค่าตอบแทนประจําเห็นว่าควรจะต้องมีเพื+อเป็ นการ
ตอบแทนที+กรรมการแต่ละท่านได้ทาํ งานให้บริ ษทั ซึ+งต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ.น และอัตราดังกล่าวเป็ นเป็ นอัตราที+เหมาะสม เมื+อเปรี ยบเทียบ
กับคุณวุฒิของกรรมการแต่ละท่าน และอัตราดังกล่าวได้เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของตลาดแล้ว
เมื+อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ+มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที+ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย "1 ,7" , " เสี ยง คิดเป็ นประมาณร้อยละ .!8 ของจํานวน
เสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุม ไม่เห็นด้วย "84,7NN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N."1 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ+ งมาประชุม
และงดออกเสี ยง 4,NNN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N.NN ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุม จึงถือเป็ นมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า ใน 1 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุม ดังนี.
มติ

วาระที ?

อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ซึ+งรวมถึงเบี.ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็ นจํานวนไม่เกิน
7,NNN,NNN บาทต่อปี

พิจารณาแต่ งตัFงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี.แจงเกี+ยวกับการเสนอแต่งตั.งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่
ผูส้ อบบัญชีต่อที+ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี.แจงต่อที+ประชุมโดยสรุ ปว่า ตามที+นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ หรื อ
นางสาวศิ ราภรณ์ เอื.ออนันต์กุล หรื อ นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้รับการแต่งตั.งให้เป็ นผูส้ อบ
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บัญชีของบริ ษทั นับตั.งแต่ปี 8 รวมเวลา " ปี โดยที+ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี. ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาํ เนินการมาครบวาระแล้ว จึงจําเป็ นจะต้องพิจารณา
แต่งตั.งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจําปี บัญชี ! เพื+อทําหน้าที+ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุด ณ วันที+ 1" ธันวาคม !
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที+ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที+จะแต่งตั.งให้นางสาวศิราภรณ์ เอื.ออนันต์กุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1!77 หรื อนางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 77 ! หรื อนางสาววราพร ประภาศิ
ริ กลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7 8 แห่ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี ! และกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนเงินไม่เกิน !NN,NNN บาท เปรี ยบเทียบกับจํานวน 8!N,NNN บาท ในปี 8 โดยเพิ+มขึ.นจํานวน N,NNN บาท เนื+ องจาก
ไม่ได้มีการปรับเพิ+มมาหลายปี และเห็ นว่าเป็ นจํานวนที+ เหมาะสม ซึ+ งเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั.งจํานวน สําหรั บ
ค่าบริ การอื+นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที+ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีการรับบริ การอื+นจากสํานักงานสอบบัญชีที+ผูส้ อบบัญชีสังกัด หรื อบุคคล หรื อ
กิจกรรมที+เกี+ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที+ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ+มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที+ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย "1 , !,1" เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ .!8 ของจํานวนเสี ยง
ทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที+มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย "84,7NN เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ N."1 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที+มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 4,NNN เสี ยง (ไม่นาํ คะแนนงดออกเสี ยงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึง
ถือเป็ นมติดงั นี.
มติ

วาระที *

ให้แต่งตั.ง นางสาวศิราภรณ์ เอื.ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบี ยน 1!77 หรื อนางสาวสุ พรรณี ตริ
ยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 77 ! หรื อนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7 8 แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ. นสุ ด ณ วันที+ 1" ธันวาคม ! โดยให้คนใดคนหนึ+ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบ
การเงินของบริ ษทั โดยมีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน !NN,NNN บาท

เรื องอืนๆ
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื+ องอื+นใดให้ที+ประชุมพิจารณา หรื อมีขอ้ ซักถามประการใด

หรื อไม่
นายภูมิรพี อนันทสิ งห์ ผูร้ ับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความเห็นเรื+ องแผนที+สถานที+ประชุมที+จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ! ว่าควรเพิ+มเติมรายละเอียดว่าสถานที+ประชุมตั.งอยูช่ ่วงสะพานลอยไมยราพเพื+อให้ง่ายแก่
การสังเกตมากขึ.น
ประธานฯ กล่าวรับข้อเสนอแนะดังกล่าว
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นางสาวราตรี วิศิษ ฏ์สุ รวงศ์ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามเกี+ ยวกับ แผนพัฒ นาการประกอบธุ ร กิ จของบริ ษทั ในอนาคตและ
เป้ าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของนางสาวราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์วา่ ในหลายปี ที+ผ่านมาบริ ษทั ได้จดั หาสิ นค้า
ใหม่ๆ มาเพิ+มเติม และได้ขยายและฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมใหม่ตามที+ ได้เรี ยนให้ทราบไปแล้วในวาระที+ 1 เนื+ องจากการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมพลาสติกซึ+งเป็ นอุตสาหกรรมหลักเดิมค่อนข้างรุ นแรงประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั.น บริ ษทั จึงมีแผนที+จะรักษา
ระดับของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมพลาสติกไว้ และหันไปเติบโตในธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แทน
นอกจากนี. บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้กบั นักลงทุนรายใหม่รวมถึงไม่ทิ.งโอกาสที+จะเข้าครอบงําหรื อควบรวมกับกิจการที+ส่งเสริ มธุรกิจของ
บริ ษทั และบริ ษทั ยังพร้อมที+จะร่ วมทุนกับกิจการที+เป็ นพันธมิตร เพื+อให้บริ ษทั เติบโตขึ.น มีศกั ยภาพในการแข่งขันเพิ+มมากขึ.น และมีฐาน
รายได้ที+มนั+ คงมากขึ.น รวมถึงมีกาํ ไรที+เพิ+มขึ.น แต่อาจจะต้องรอเวลาเนื+องจากสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
มีความมัน+ ใจในสิ นค้า การดําเนิ นการ ฐานลูกค้าและซัพพลายเออร์ ที+สนับสนุนบริ ษทั อย่างเข้มแข็ง ในการนี. แม้กาํ ไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จะ
ลดลง แต่หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเกิดจากปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก มิได้เกิดจากการบริ หารกิจการที+ผิดพลาด ในประเด็นความเสี+ ยง
ต่างๆ บริ ษทั ได้พยายามปิ ดประเด็นความเสี+ ยงในทุกด้าน เช่น ลูกหนี. การค้า (Account receivable) และมีเครดิตกับบริ ษทั ประกันภัยที+
ค่อนข้างดี และได้รับข้อเสนอเบี.ยประกันในราคาพิเศษ นอกจากนี. บริ ษทั ได้มีการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศเพิ+มขึ.นเพื+อเพิ+มกําไร โดย
เน้นสิ นค้าเกรดพิเศษที+มีความอ่อนไหวด้านราคาไม่มากนัก โดยดูแลประเด็นความเสี+ ยงอัตราการแลกเปลี+ยนเงินตราจากการนําเข้าสิ นค้า
อย่างใกล้ชิด และไม่เน้นเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี+ยนเนื+องจากมีความเสี+ ยงสูงและมิใช่ธุรกิจหลักของบริ ษทั
นายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีอยูใ่ นประเทศใดบ้าง
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของนายปริ ทรรศน์ ไกรทัศน์วา่ ส่ วนใหญ่ลูกค้าของบริ ษทั ในต่างประเทศมา
จากกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยที+ขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามและยังคงใช้บริ การของบริ ษทั อย่างต่อเนื+ อง ทั.งนี.
เนื+องจากสิ นค้าที+บริ ษทั ส่งออกต้องได้รับการสนับสนุนจากผูผ้ ลิตจึงมีการส่ งออกไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั กําลังพยายามจะพัฒนา
สิ นค้าของบริ ษทั เองและหากสําเร็ จก็จะนําสิ นค้าดังกล่าวเป็ นสิ นค้าหลักในการส่ งออก สําหรับฐานลูกค้าในประเทศนั.น บริ ษทั มีลูกค้าอยู่
ประมาณ ", NN กว่าราย จากลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม เช่น บริ ษทั มีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์ (packaging) ประมาณร้อยละ 1N
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ N ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรื อน (household) ประมาณร้อยละ N โดยขอ
สงวนรายชื+อลูกค้าของบริ ษทั ไว้เป็ นความลับ
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามถึงผลตอบแทนที+คาดหวังจากธุรกิจใหม่มีมากน้อยเพียงใด
ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ ว่า สําหรับการลงทุนหลัก (major investment) อย่างโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์น. นั เป็ นธุ รกิจที+ จะคืนทุนในระยะยาวบริ ษทั ไม่ได้มุ่งเน้นมากนัก โดยปั จจุบนั บริ ษทั มุ่งเน้นลงทุนใน
สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามที+ประธานกรรมการบริ หารได้ช. ีแจงไปแล้วก่อนหน้านี. โดยบริ ษทั ไม่ได้มีการคํานวณถึงระยะเวลาการคืน
ทุนเอาไว้แต่มองว่าเป็ นการเสริ มธุรกิจของบริ ษทั ให้มีสายผลิตภัณฑ์ (Product line) เพิ+มขึ.น มีการให้บริ การที+แตกต่างจากคู่แข่งรายอื+น
และมีการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกับลูกค้า และพัฒนาสิ นค้าด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ+ งคาดว่าจะเป็ นจุดเด่นที+พิสูจน์ให้ซพั พลายเออร์ เห็นว่าเครื อข่าย
(Network) ความรู ้พ.ืนฐาน และข้อมูลของบริ ษทั ครบถ้วนและเหมาะสมพอที+จะได้รับสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusivity right) ในการสร้าง
ตลาดในประเทศไทย และอาจจะขยายไปยังกลุ่มประเทศอาเซี ยนด้วย ดังนั.น โครงการผลิตไฟฟ้ าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็ นตัว
ช่วยในการส่งเสริ มธุรกิจหลักของบริ ษทั มากกว่า โดยมี IRR คร่ าวๆ อยูท่ ี+ประมาณร้อยละ "
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื+ องอื+นเพื+อพิจารณาหรื อสอบถามเพิ+มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที+ได้สละ
เวลามาร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลาประมาณ "N.7 น.

ลงลายมือชื+อ

ลงลายมือชื+อ

(ลงนามแล้ว)
(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)
เลขานุการบริ ษทั

ลงลายมือชื+อ

(ลงนามแล้ว)
(นางบุญญอร ณ ป้ อมเพ็ชร์)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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(ลงนามแล้ว)
(นายวิระ มาวิจกั ขณ์)
ประธานที+ประชุม

เอกสารแนบ (

รายงานประจําปี ())?
รายละเอียดตาม CD รายงานประจําปี
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เอกสารแนบ 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 6)
รายละเอียดหลักเกณฑ์ นิยามกรรมการอิสระ ที+กาํ หนดเข้ มกว่ าข้อกําหนดขั.นตํ+าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจํานวนครั.ง / สัดส่วนการเข้าประชุม
คณะกรรมการในรอบปี ที+ผา่ นมา สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจําปี ในหัวข้อ คณะกรรมการ และโครงสร้างการจัดการ
โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการบริ ษทั รายเดิมที+เสนอให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังนี.
1. คุณปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)
2. คุณเอกชัย ศิริจนั ทนันท์ (กรรมการ)
3. คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
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ประวัตกิ รรมการทีได้ รับการเสนอชื อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
ชื+อ-ชื+อสกุล

นาย ปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์

การถือหุน้ ในบริ ษทั

26,125,000 หุน้ คิดเป็ น 13.06%

ตําแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการตลาด 3

อายุ

55 ปี

จํานวนปี ที+ดาํ รงตําแหน่ง

1 ปี (นับจากการกลับเข้าดํารงตําแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 4)
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ ต่อเนื+องเป็ นเวลา "" ปี
ตั.งแต่วนั ที+ "8 มีนาคม 7! ซึ+งบริ ษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดจนถึงปั จจุบนั

วุฒิการศึกษา
อบรม/สัมนา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร DCP รุ่ น 4 / 7 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร FND รุ่ น " / 7! สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร DAP รุ่ น 1N/ 78 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai-IOD)

ประวัติการทํางาน

- กรรมการ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ โฮลดิ.ง จํากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั เลียกเซ้ง เทรดดิ.ง จํากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั ศรี กรุ งวัฒนา จํากัด

ความเชี+ยวชาญ

บริ หารธุรกิจการตลาด อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

5/5 ครั.ง

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื+น
บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

1 แห่ง

บริ ษทั อื+นที+อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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ชื+อ-ชื+อสกุล

นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์

การถือหุน้ ในบริ ษทั

8," ,NNN หุน้ หรื อร้อยละ "1. 4

ตําแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที+บริ หาร และประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการตลาด 2

อายุ

51 ปี

จํานวนปี ที+ดาํ รงตําแหน่ง

3 ปี (นับจากการกลับเข้าดํารงตําแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2556)
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ ต่อเนื+องเป็ นเวลา 11 ปี
ตั.งแต่ปี 7! ซึ+งเป็ นปี ที+จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จนถึงปัจจุบนั

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี เคมีอุตสาหการ สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโพลีเมอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตร วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

อบรม/สัมนา

- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 69/2549
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) 15/2005

ประวัติการทํางาน

- กรรมการ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ โฮลดิ.ง จํากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั เลียกเซ้ง เทรดดิ.ง จํากัด
- อาจารย์ คณะวิศวกรรมโพลีเมอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ความเชี+ยวชาญ

บริ หารธุรกิจ เคมี พลาสติก โพลีเมอร์

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

4/5 ครั.ง

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื+น
บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

1 บริ ษทั

บริ ษทั อื+นที+อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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ชื+อ-ชื+อสกุล

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

การถือหุน้ ในบริ ษทั

0 หุน้ คิดเป็ น 0.0%

ตําแหน่งในบริ ษทั

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ

58 ปี

จํานวนปี ที+ดาํ รงตําแหน่ง

2 ปี (นับจากการกลับเข้าดํารงตําแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2557)
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ ต่อเนื+องเป็ นเวลา 10 ปี
ตั.งแต่วนั ที+ 22 กุมภาพันธ์ 2549

วุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบญั ฑิต มหาวิทยาลัย อัญสัมชัญ

อบรม/สัมนา

- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 72/2549

ประวัติการทํางาน

- กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน+ จํากัด
- ผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดปราจีนบุรี
- ที+ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั โรงงาน นํ.าตาลทรายขาว เริ+ มอุดม จํากัด

ความเชี+ยวชาญ
บัญชีการเงิน
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ CGNR

5/5 ครั.ง
7/7 ครั.ง
/ ครั.ง

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื+น
บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั อื+นที+อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1 แห่ง
ไม่มี
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เอกสารแนบ

การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 7)
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วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
วาระที / พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี ())*
คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที+ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึ กษาและเที ยบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ+ งมีการ
สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แล้วได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ประจําปี
โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี ! เป็ นดังนี.
1. ค่าเบี.ยประชุม โดยกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั.งของการเข้าประชุม ดังนี.
1.1. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

ปี ())*

ปี ())?

N,NNN
N,NNN
N,NNN
" ,NNN

N,NNN
N,NNN
N,NNN
" ,NNN

ปี ())*

ปี ())?

N,NNN
" ,NNN

N,NNN
" ,NNN

ปี ())*

ปี ())?

1.3.1. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน " ,NNN
1.3.2. กรรมการธรรมาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
"N,NNN

" ,NNN
"N,NNN

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

1.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.2. กรรมการตรวจสอบ
1.3. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี.
2.1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ปี ())*

ปี ())?

1 ,NNN
1N,NNN
,NNN

1 ,NNN
1N,NNN
,NNN

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

3. โบนัส สําหรั บการพิจารณาโบนัส ประจําปี พิจารณาโดยอ้างอิ งจากฐานการประเมิ นผลการทํางานของคณะกรรมการบริ ษ ัท
(Performance base) ซึ+ งอาจคํานึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรื อ อัตราการเพิ+มขึ.น
ของกําไรสุทธิ เป็ นต้น แต่ท. งั นี. เมื+อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ " และ ข้อ แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 7,NNN,NNN บาทต่อปี
สําหรั บโบนัสประจําปี ! คณะกรรมการธรรมาภิ บาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้
กรรมการจํานวน ", 8N,NNN บาท ซึ+งเมื+อรวมกับค่าตอบแทนอื+น ในส่ วนของค่าเบี.ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที+จ่ายจริ งในปี
! จํานวน ,1N ,NNN บาท รวมเป็ นจํานวน 1,!8 ,NNN บาท
4. ค่าตอบแทนรู ปแบบอื+น : ไม่มี
5. ทั.งนี. กาํ หนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั.ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จํากัดไว้ในวงเงิ นไม่เกิ น 7,NNN,NNN บาท โดยให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีอาํ นาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอื+นได้ตาม
ความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ " จนกว่าจะมีการเปลี+ยนแปลง
6. ให้เริ+ มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี
ตามรายละเอียดข้างต้นตั.งแต่วนั ที+ " มกราคม
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เอกสารแนบ )

หนังสื อมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
หากท่ านไม่ส ามารถเข้า ร่ วมประชุ ม ได้ด้วยตนเอง ท่ า น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื+นเข้าร่ วมประชุ มแทน หรื อท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที+บริ ษทั
กําหนดคนใดคนหนึ+ ง เข้าร่ วมประชุ มดังกล่าวได้ ทั.งนี. บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะแนบมาพร้ อมนี.
แล้ว
ในกรณี ที+ผถู ้ ือหุ ้นที+มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะโปรด
ส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื+อให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที (> มีนาคม ())*
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก
Proxy Form A
(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................
I/We
สัญชาติ.............................................................................................
Nationality

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
บาท

เขียนที+..............................……………………..
Made at
วันที+............เดือน.....................พ.ศ. .................
Date
Month
Year

อยูบ่ า้ นเลขที+..................................................... ถนน.......................................................แขวง/ตําบล.................................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………….……………...
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จํานวนทั.งสิ.นรวม............................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสี ยง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ สามัญ ............................................ หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ บุริมสิทธิ ...................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
". ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
2. ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
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คนหนึ+งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื+อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ในวันที+ 7 เมษายน
เวลา .1N น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที+ 13/1
หมู่ ถนน กิ+งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ "N 7N หรื อที+จะพึงเลื+อนไปในวัน เวลา และสถานที+อื+นด้วย
As my/our proxy holder to attend and vote in the 2016 Annual General Meeting on 7th April 2016 at 9.30 hours at the office
of Global Connections Public Company Limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road, Rachateva, Bangplee, Samuthprakarn 10540,
Thailand or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดที+ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั.น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื+อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื+อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที+มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื+อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสื อมอบฉันทะ บัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที+ลงทะเบียนใน
วันประชุม
A Shareholder and / or proxy please bring along the proxy, identity card to present to the registration staffs on the date of the
shareholders meeting.
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
Proxy Form B

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
บาท

เขียนที+..............................……………………..
Made at
วันที+............เดือน.....................พ.ศ. .................
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................
I/We
สัญชาติ......................................................................................
Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที+..................................................... ถนน.......................................................แขวง/ตําบล.................................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………….……………...
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั.งสิ.นรวม............................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสี ยง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ สามัญ ............................................ หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ บุริมสิทธิ ...................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
here by appoint
". ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
. ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
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1. ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
หรื อ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่ านใดท่ านหนึง ดังนี.
Or assign a proxy to the independent Director
� นายวิระ มาวิจกั ขณ์
อายุ 8
Mr. Virah Mavichak
Age 8
อยูบ่ า้ นเลขที+ 340/1
ซอย สุขมุ วิท 4!
Address
340/1
Soi Sukhumvit 68
เขต/อําเภอ บางนา
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
District Bangna
Province Bangkok

ปี

� ดร.พิสิฐ ลี.อาธรรม
อายุ 4
Dr. Pisit Leeahtam
Age 4
อยูบ่ า้ นเลขที+ 111/150 ถนน นครสวรรค์
Address
111/150 Nakornsawan Road
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
Province
Bangkok

ปี

ถนน สุขมุ วิท
Sukhumvit Road
รหัสไปรษณี ย ์ 10260
Postal Code 10260

แขวง/ตําบล บางนา
Subdistrict Bangna
ประเทศไทย
Country Thailand

แขวง/ตําบล วัดโสมนัส
Subdistrict Wat Sommanat
รหัสไปรษณี ย ์ 10100
Postal Code 10100

เขต/อําเภอ ป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
District Pom prap sattru phai
ประเทศไทย
Country Thailand

� นายธานี พุฒิพนั ธุ์พฤทธิ“
อายุ 64 ปี
Mr. Thanee Puttipunpluck
Age 64
อยูบ่ า้ นเลขที+ "4/"8N
หมู่บา้ น เกษตรนิเวศน์
หมู่ 1
Address
"4/"8N
KasetNivet Village
Moo 1
เขต/อําเภอ หลักสี+
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
District LakSi
Province Bangkok
Postal Code 10210
� นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
Mr. Suchart Suphayak
อยูบ่ า้ นเลขที+64/16
Address
64/16
เขต/อําเภอ
วัฒนา
District Wattana

แขวง/ตําบล ทุ่งสองห้อง
Subdistrict TungSongHong
ประเทศไทย
Country Bangkok

อายุ ! ปี
Age !
ซอย เอกมัย"N
ถนน สุขมุ วิท
Soi Eakamai 10
Sukhumvit Road
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10110
Province Bangkok
Postal Code 10110
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แขวง/ตําบล พระโขนงเหนือ
Subdistrict Phrakahnong Nuar
ประเทศไทย
Country Thailand

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื+อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจําปี
ในวันที+ 8 เมษายน
เวลา .1N น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที+ 13/1 หมู่ ถนน
กิ+งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ "N 7N หรื อที+จะพึงเลื+อนไปในวัน เวลา และ สถานที+อื+นด้วย
ทั.งนี.กรรมการอิสระที+บริ ษทั มอบหมายให้ทาํ หน้าที+เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ นั.นไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระพิจารณาที+เกี+ยวข้องกับ
กรรมการอิสระรายนั.นๆ
As my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General Meeting on 8th April 2016 at 9.30 hours at the office of Global
Connections Public Company Limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road, Rachateva, Bangplee, Samuthprakarn 10540, Thailand
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. The proxy independent directors are not involved in any potential
conflict of interest in all issues of consideration.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั.งนี. ดังนี.
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows
วาระที
Agenda
1
เรื+ อง ที+ประธานแจ้งให้ที+ประชุมทราบ
Message from Chairman

2

รายการ
Subject

เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง
Approve Not approve
Abstain
เป็ นวาระเพื+อทราบจึงไม่มีการออกเสี ยง
ลงคะแนน
Due to the Agenda for acknowledgement,
there will be no vote.

เรื+ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี !
Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2015.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows

3

เรื+ อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี+ยวกับการดําเนินการของบริ ษทั ในรอบปี !
Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business
operations of the Company during the year 2015.

4

เรื+ อง พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุดวันที+ 1" ธันวาคม !
Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of
comprehensive income for the fiscal year ended on 31st December 2015.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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เป็ นวาระเพื+อทราบจึงไม่มีการออกเสี ยง
ลงคะแนน
Due to the Agenda for acknowledgement,
there will be no vote.

วาระที
รายการ
Agenda
Subject
5
เรื+ อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี !
Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the
business operations of the year 2015.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
6
เรื+ อง พิจารณาเลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการ ที+ออกตามวาระ
Consideration for election of Directors replacing the retired ones
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
� การแต่งตั.งกรรมการทั.งชุด
Approve the appointment of all Directors
� การแต่งตั.งกรรมการรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows :
� ". นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
Mr. Bhiya Jriyasetapong

� . นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
Mr. Aikachai Sirijuntanan

� 1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
Mr.Suchart Suphayak

7

� 7. .............................................................
เรื+ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Consideration and approval of directors’ remunerations.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

8

เรื+ อง พิจารณาแต่งตั.งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี
Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
36

เห็นด้ วย
Approve

ไม่ เห็นด้ วย
Not approve

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที
รายการ
Agenda
Subject
9
เรื+ องอื+น ๆ (ถ้ามี) Other Issue (if any)
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้ วย
Approve

ไม่ เห็นด้ วย
Not approve

งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที+ไม่เป็ นไปตามที+ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี.ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั.น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
The vote(s) of the proxy holder in any issue(s) not in conformity with the given proxy is considered incorrect and not representing
myself as the shareholder
(4) ในกรณี ที+ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที+ที+
ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื+ องใดนอกเหนือจากเรื+ องที+ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที+มีการแก้ไขเปลี+ยนแปลงหรื อเพิ+มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที+เห็นสมควร
If I/We did not declare or indicate clearly the requirement to vote in any agenda item; or if the Meeting is to consider and vote for
a resolution on other agenda items not mentioned in this proxy; the proxy holder will have full right to consider and vote
accordingly for me/us.
กิจการใดที+ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั.น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื+อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื+อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที+มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื+อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั.งกรรมการสามารถเลือกตั.งกรรมการทั.งชุดหรื อเลือกตั.งกรรมการเป็ นรายบุคคล
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team
3. ในกรณี ที+มีวาระที+พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที+ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ+มเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
In the case of the actual agenda to be considered is more than the agenda which are stipulated above the shareholder can add
into the proxy.
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค (แบบทีใช้ กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัFงให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C
เขียนที+..............................……………………..
Made at
วันที+............เดือน.....................พ.ศ. .................
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................
I/We

สํานักงานตั.งอยูเ่ ลขที+................................................... ถนน....................................................แขวง/ตําบล............................................…....
Residing at No.
Road
Sub district
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………….……………......
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ..................................................................................................
As the role of custodian for
ซึ+งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั.งสิ.นรวม............................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสี ยง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ สามัญ ............................................ หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ บุริมสิทธิ ...................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
( ) ขอมอบฉันทะให้
here by appoint
". ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
. ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
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1. ชื+อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที+.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื+อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจําปี
ในวันที+ 8 เมษายน
เวลา .1N น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที+ 13/1 หมู่ ถนน
กิ+งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ "N 7N หรื อที+จะพึงเลื+อนไปในวัน เวลา และ สถานที+อื+นด้วย
As my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General Shareholder’s Meeting on 7th April 2016 at 9.30 hours at the office of
Global Connections Public Company Limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road, Rachateva, Bangplee, Samuthprakarn 10540,
Thailand
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั.งนี. ดังนี.
I proxy the proxy holder to join the meeting and vote on the followings
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั.งหมดที+ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Proxy in accordance with the total shareholding and the rights to vote
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Proxy party for
หุน้ สามัญ ............................... หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ .............................. เสี ยง
common stock
share, with voting right of
vote(s)
หุน้ บุริมสิ ทธิ .......................... หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ .............................. เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท. งั หมด .................................... เสี ยง
Total voting right of
vote(s)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั.งนี. ดังนี.
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows
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วาระที
Agenda

รายการ
Subject

เห็นด้ วย
Approve

ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสียง
Not
Abstain
approve
เป็ นวาระเพื+อทราบจึงไม่มีการออกเสี ยง
ลงคะแนน
Due to the Agenda for acknowledgement,
there will be no vote.

1

เรื+ อง ที+ประธานแจ้งให้ที+ประชุมทราบ
Message from Chairman

2

เรื+ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี !
Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2015.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows

3

เรื+ อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี+ยวกับการดําเนินการของบริ ษทั ในรอบปี !
Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business
operations of the Company during the year 2015.

4

เรื+ อง พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ.นสุดวันที+ 1" ธันวาคม !
Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of
comprehensive income for the fiscal year ended on 31st December 2015.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

5

เรื+ อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี !
Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the
business operations of the year 2015.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

6

เรื+ อง พิจารณาเลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการ ที+ออกตามวาระ
Consideration for election of Directors replacing the retired ones
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
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เป็ นวาระเพื+อทราบจึงไม่มีการออกเสี ยง
ลงคะแนน
Due to the Agenda for acknowledgement,
there will be no vote.

วาระที
Agenda

รายการ
Subject

เห็นด้ วย
Approve

ไม่ เห็นด้ วย
Not
approve

งดออกเสียง
Abstain

� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
� การแต่งตั.งกรรมการทั.งชุด

Approve the appointment of all Directors
� การแต่งตั.งกรรมการรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows :
� ". นายปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
Mr. Bhiya Jriyasetapong

� . นายเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
Mr. Aikachai Sirijuntanan

� 1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
Mr.Suchart Suphayak

7

� 7. .............................................................
เรื+ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Consideration and approval of directors’ remunerations.
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

8

เรื+ อง พิจารณาแต่งตั.งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี
Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

9

เรื+ องอื+น ๆ (ถ้ามี)

Other Issue (if any)

� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที+ไม่เป็ นไปตามที+ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี.ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั.น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
The vote(s) of the proxy holder in any issue(s) not in conformity with the given proxy is considered incorrect and not representing
myself as the shareholder
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(6) ในกรณี ที+ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที+ที+
ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื+ องใดนอกเหนือจากเรื+ องที+ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที+การไขเปลี+ยนแปลงหรื อเพิ+มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที+เห็นสมควร
If I/We did not declare or indicate clearly the requirement to vote in any agenda item; or if the Meeting is to consider and vote for a
resolution on other agenda items not mentioned in this proxy; the proxy holder will have full right to consider and vote accordingly for
me/us.
กิจการใดที+ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั.น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื+อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื+อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
.
หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที+มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื+อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั.งกรรมการสามารถเลือกตั.งกรรมการทั.งชุดหรื อเลือกตั.งกรรมการเป็ นรายบุคคล
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team
3. ในกรณี ที+มีวาระที+พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที+ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ+มเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
In the case of the actual agenda to be considered is more than the agenda which are stipulated above the shareholder can add
into the proxy.
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ใบประจําต่ อหนังสื อมอบฉันทะ
Annex to the Form of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
ในวันที+ 8 เมษายน
เวลา .1N น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด
(มหาชน) เลขที+ 13/1 หมู่ ถนน กิ+งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ "N 7N
At the 2016 Annual General Meeting on 7th April N"6 at .1N hours at office of Global Connections Public company limited, No. 13/1
Moo.2 Kingkaew Road, Rachateva, Bangplee, Samuthprakarn 10540, Thailand.
…………………………………………………..
วาระที+ ………………………เรื+ อง………………........................................……………………………………………………………
Agenda
Subject
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที+ …………………เรื+ อง…………………………............................................……………………………………………………
Agenda
Subject
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที+ …………………เรื+ อง………………………………………………………………………….......................................………
Agenda
Subject
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
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วาระที+ …………………เรื+ อง………………………………………………………………………….......................................………
Agenda
Subject
� 1. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที+เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
� 2. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที+ …………………เรื+ อง เลือกตั.งกรรมการ
Agenda
Subject
ชื+อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื+อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื+อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื+อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื+อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
วันที+ ............/.................../.............
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เอกสารแนบ G
เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยง
หลักฐานเพือแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารที+ใช้แทน
หนังสื อเดินทางบริ เวณสถานที+ลงทะเบียน
- กรณี มีการแก้ไขชื+อ-ชื+อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี+ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึงเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้ ตาม
รายชื+อดังต่อไปนี.
นายวิระ มาวิจกั ขณ์
ดร.พิสิฐ ลี.อาธรรม
นายธานี พุฒิพนั ธุ์พฤทธิ“
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
ผูถ้ ือหุน้ ที+ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะที+ได้จดั ทําขึ.น และลงนามครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที+ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ มายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ที+ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ+งแก้ว ตําบลราคาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ "N 7N พร้อมเอกสารต่างๆที+เกี+ยวข้อง ภายในวัน (> มีนาคม ())*
กรณีมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึง
- ผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ+งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที+มอบฉันทะ อาจมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมากกว่า 1 รายได้แต่ไม่เกิน 3 ราย แต่ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุม
ได้เพียงรายเดียวเท่านั.น ทั.งนี.ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที+แนบ
มาพร้อมนี.
- ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ที+เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั.งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากดูแลหุน้ จะใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ+งก็ได้
- สําหรับผูถ้ ือหุน้ อื+นที+มิใช่ผลู ้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั.งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะ
ใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ+งเท่านั.น โดยผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที+ออก
เสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงเพียงทางหนึ+งทางใดเท่านั.น โดยกําหนด
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื+อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูร้ ับมอบฉันทะ แต่จะแบ่งหุน้ เพื+อ
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นหลายทางไม่ได้
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที+ลงทะเบียนก่ อนเริมเวลาประชุม อย่ างน้ อยครึงชัวโมง เพื+อให้เจ้าหน้าที+ของ
บริ ษทั มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทนั เวลาเริ+ มประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื+อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบ
ข้อความที+สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ N บาท
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3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ กรรม
ให้ผจู ้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื+นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสัง+ ศาลแต่งตั.งให้เป็ น
ผูจ้ ดั การมรดก ซึ+งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจอายุไม่เกิน 4 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ+มเติมด้วย
>. กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์
ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื+นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องนํา
สําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที+เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ+มเติมด้วย
). กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื+นเข้าร่ วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสัง+ ศาลแต่งตั.ง
ให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ+งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ+มเติมด้วย
เอกสารทีต้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรื อสัญชาติต่างด้าว
• หนังสื อมอบฉันทะที+กรอกข้อความครบถ้วน และผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ลงลายมือชื+อเรี ยบร้อยแล้ว
• สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ซึ+งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
หรื อ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง ซึ+งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทย
• หนังสื อมอบฉันทะที+กรอกข้อความครบถ้วน และผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ลงลายมือชื+อเรี ยบร้อยแล้ว
• สําเนาหนังสื อรับรองการของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ หน่วยงานที+มีอาํ นาจรับรอง ที+ได้ออกให้ไม่เกิน " ปี ซึ+งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื+อของนิติบุคคลนั.นๆ
• สําเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสือเดินทาง ของกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ+งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามดังกล่าว
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
• หนังสื อมอบฉันทะที+กรอกข้อความครบถ้วน และผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ลงลายมือชื+อเรี ยบร้อยแล้ว
• สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ซึ+งออกโดยหน่วยราชการที+มีอาํ นาจของประเทศที+นิติ
บุคคลนั.นตั.งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อ
หน่วยงานราชการที+มีอาํ นาจไม่เกิน 1 เดือน (สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที+มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษให้
แนบคําแปลภาษาไทยมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั.น ลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล)
ซึ+งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะนั.น
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ+งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที+เกี+ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อธิบายไว้ในแต่ละวาระแล้ว ทั.งนี.ท่านสามารถ ดูขอ้ บังคับทั.งหมดในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ บน website ของบริ ษทั http://www.gc.co.th
ทัFงนีผF ู้รับมอบฉันทะทีประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุม จะต้ องแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจําตัวข้ าราชการ / หนังสื อเดินทาง (สําหรับ
ชาวต่ างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพือลงทะเบียน
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉั นทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัตกิ รรมการทีเป็ นอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื+อ-ชื+อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

นายวิระ มาวิจกั ขณ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
72 ปี
N หุน้ คิดเป็ น N.NN%
- ปริ ญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- วุฒิสมาชิก
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีที ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
- อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผูต้ รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก. ศรี ไทย
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand)
- อาจารย์ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งงานในปั จจุบนั
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ศรี วชิ ยั เวชวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและที+ปรึ กษาด้านสิ+ งแวดล้อม บริ ษทั รี ฟายน์เทค จํากัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที+เสนอในการประชุม
- วาระที+ "
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 1
ไม่มี
- วาระที+ 7
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 4
ไม่มี
- วาระที+ 8
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที+ !
ไม่มี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉั นทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัตกิ รรมการทีเป็ นอิสระ
Resume of the Independent Directors
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื+อ-ชื+อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา
ประวัติการทํางาน

ดร. พิสิฐ ลี.อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
65 ปี
51,900 หุน้ คิดเป็ น 0.03%
- ปริ ญญาตรี /โท/ เอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- นักเศรษฐศาสตร์ International Monetary Fund
ตําแหน่งงานในปั จจุบนั
- ประธานกรรมการ บริ ษทั พฤกษา เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั หลักทรัพย์
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน)
- ประธานสภาหอการค้า หอการค้าเนเธอร์แลนด์ – ไทย
- นายกสมาคม สมาคมกองทุนสํารองเลี.ยงชีพ
- ประธานสถาบัน สถาบันพัฒนาการออม
- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- อุปนายกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที+เสนอในการประชุม
- วาระที+ "
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 1
ไม่มี
- วาระที+ 7
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 4
ไม่มี
- วาระที+ 8
ไม่มีไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที+ !
ไม่มี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉั นทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัตกิ รรมการทีเป็ นอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื+อ-ชื+อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

นายธานี พุฒิพนั ธุ์พฤทธิ“
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
64 ปี
0 หุน้ คิดเป็ น 0.0%
- วศ.บ. โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

-

ที+ปรึ กษา บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พนักงานจัดการประจําสํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ค้าเคมีภณั ฑ์สยาม จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามมิชลินมาร์เก็ตติ.งแอนด์เซลส์ จํากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ยางสยาม จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งงานในปั จจุบนั

- รองประธานและนายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริ หาร ประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที+เสนอในการประชุม
- วาระที+ "
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 1
ไม่มี
- วาระที+ 7
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 4
ไม่มี
- วาระที+ 8
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที+ !
ไม่มี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัตกิ รรมการทีเป็ นอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื+อ-ชื+อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
! ปี
N หุน้ คิดเป็ น N.N%
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบญั ฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทํางาน
- กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เรพแพคคอนสรัคชัน+ จํากัด
- CFO บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ จํากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั กาดสวนแก้ว จํากัด
ตําแหน่งงานในปั จจุบนั
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน+ ส์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไอทีเอ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน+ จํากัด
- ผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราจีนบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที+เสนอในการประชุม
- วาระที+ "
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 1
ไม่มี
- วาระที+ 7
ไม่มี
- วาระที+
ไม่มี
- วาระที+ 4
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที+ 8
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที+ !
ไม่มี
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เอกสารแนบ 7


แผนที+สถานที+ประชุม

ทางบริ ษทั ได้จดั บริ การรถรับส่งเพื+ออํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุมฯ จากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรถจะออก
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.15 น. ทั.งนี.ท่านผูถ้ ือหุน้ กรุ ณาแจ้งความจํานงมายังบริ ษทั โดยติดต่อแจ้งมายัง
คุณพรพิมล ต่อไพบูลย์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 201 หรื อนําส่งรายชื+อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื+อติดต่อ
กลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที+ 28 มีนาคม 2559
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เอกสารแนบ ?
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัทโกลบอล คอนเน็คชันส์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที > การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ (G คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 7 เดือนนับแต่วนั สิ.นสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื+นนอกจากที+กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื+อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า " ใน ของจํานวนหุน้ ที+จาํ หน่ายได้
ทั.งหมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า คน ซึ+งมีหุน้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า " ใน "N ของจํานวนหุน้ ที+จาํ หน่ายได้ท. งั หมด จะเข้าชื+อกันทํา
หนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื+อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที+ขอเรี ยกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี น. ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน " เดือน นับแต่วนั ที+ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ (/ ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที+ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื+ องที+เสนอต่อที+ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื+ องที+จะเสนอเพื+อทราบ เพื+ออนุมตั ิ หรื อเพื+อพิจารณา
รวมทั.งความเห็นของคณะกรรมการในเรื+ องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 8 วัน ก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 1 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที+อนั เป็ นที+ต. งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื+นทัว+ ราชอาณาจักร
ข้ อ (? ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื+นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบ
ฉันทะจะต้องลงวันที+ลายมือชื+อของผูถ้ ือหุน้ ที+มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที+นายทะเบียนกําหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี.จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี+ประธานกําหนด ณ ที+ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้า
ประชุม
ข้ อ (* ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า คน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
กึ+งหนึ+งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั.งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า " ใน 1 ของจํานวนหุน้ ที+จาํ หน่ายได้ท. งั หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ที+ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั.งใด เมื+อล่วงเวลานัดไปแล้ว " ชัว+ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ+งเข้าร่ วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที+กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ นั.นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 8 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั.งหลังนี.ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการนัง+ เป็ นประธานที+ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรื อหรื อประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที+ได้ ก็ให้ที+ประชุมเลือกตั.งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ+งซึ+งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 34 ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุน้ หนึ+งหุน้ มีเสี ยงหนึ+งเสี ยง
ดังต่อไปนี.
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และมติของที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั.นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง

(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในที+ประชุมออกเสี ยงเพิม+ ขึ.นอีกเสี ยงหนึ+งเป็ นเสี ยงชี.ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี. ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 1ใน 7 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั.งหมดหรื อบางส่วนที+สาํ คัญให้แก่บุคคลอื+น
(ข)
การซื.อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื+น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค)
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี+ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั.งหมด หรื อบางส่วนที+สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื+นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื+นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ+มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ)
การเพิ+มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ)
การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช)
การออกหุน้ เพื+อชําระหนี.ตามโครงการแปลงหนี.เป็ นทุนตามที+กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
(ฉบับที+ ) พ.ศ. 77
ข้ อ 3= กิจการอันที+ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี.
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที+เสนอต่อที+ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษทั ในรอบปี ที+ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที+ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
(4) เลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั.งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื+นๆ
ข้ อ 3( ในกรณี ที+บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการที+เกี+ยวโยงกัน หรื อรายการเกี+ยวกับการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ+งสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที+กาํ หนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที+ใช้บงั คับกับการทํา
รายการที+เกี+ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ+งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที+ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื+ องนั.นด้วย
ข้ อ 33 รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ+ มต้นในวันที+ " มกราคม และสิ.นสุดลงในวันที+ 1" ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 3> บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั.นและต้องจัดทํางบดุลและ
บัญชีกาํ ไรขาดทุน อย่างน้อยครั.งหนึ+งในรอบ " เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
สมุดและบัญชีท. งั หลายของบริ ษทั จะต้องทําเป็ นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกํากับและต้องทําตามมาตรฐานการทําบัญชีสากลซึ+ง
เป็ นที+ยอรับกันทัว+ ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที+เกี+ยวข้อง
ข้ อ 3) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ.นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที+ประชุมผู ้
ถือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื+อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี. คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้
เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที+ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 3G คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี.ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนที+ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
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ข้ อ 3/ ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที+เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั.งที+มีการพิจารณา
งบดุลบัญชีกาํ ไรขาดทุน และปัญหาเกี+ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื+อชี.แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั จัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริ ษทั ที+ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั.งนั.นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ยผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน
ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที+ใดๆของบริ ษทั
ให้ผสู ้ อบบัญชีมีอาํ นาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื+นใดเกี+ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี.สินของบริ ษทั ได้ในเวลาทําการของบริ ษทั และให้มีสิทธิที+จะเรี ยกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ให้ขอ้ ความและคําชี.แจง
อย่างใดๆ ตามที+จาํ เป็ น สําหรับการปฏิบตั ิหน้าที+ของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีตอ้ งทํารายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที+ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจําปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั.นด้วยว่า งบดุลนั.นได้จดั ทําขึ.น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที+แท้จริ งและถูกต้อง
ของบริ ษทั หรื อไม่
ข้ อ 3? ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื+นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที+บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั น
ผล
เว้นแต่เป็ นกรณี ของหุน้ บุริมสิ ทธิที+ขอ้ บังคับระบุไว้เป็ นการอื+น เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกัน
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที+ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั.งคราว ในเมื+อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรที+จะทํา
เช่นนั.น และรายงานให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน " เดือน นับแต่วนั ที+ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั.งนี.ให้แจ้ง
เป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั.นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย มิให้คิดดอกเบี.ยแก่บริ ษทั หากการจ่ายเงิน
ปั นผลนั.น ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาที+กฎหมายกําหนด
ในกรณี ที+บริ ษทั ยังจําหน่ายหุน้ ไม่ครบตามจํานวนที+จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ+มทุนแล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงินปัน
ผลทั.งหมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
ข้ อ 3* บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ+งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี.จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ "N ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ข้ อ >4 ตราประทับของบริ ษทั เป็ นดังนี.
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