ที่ GC/AGM 001/2553

7 มีนาคม 2553

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจําป 2552 (เอกสารแนบ 2)
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณา
แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
4. รายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ4)
5. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
7. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 7)
ดวยคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553
ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา
9.30 นาฬิกา ณ หองประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่ง
ไดจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 ไดบันทึกการประชุมอยางถูกตองตามความเปนจริงจึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 ปรากฏอยูในงบการเงินของบริษัทในรายงานประจําป
2552 (เอกสารแนบ 2) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับทราบผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2552 ของบริษัท
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินของรายงานประจําป 2552 (เอกสารแนบ 2) ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2552
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 39 กําหนดให “บริษัทจัดสร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตรา “ไม
ต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองตางๆทุกประเภทที่บริษัทไดกําหนดไว อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลตองถูก
นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายไดกอน
รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป”
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 มีกําไร
สุทธิ 96.3 ลานบาท และบริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนแลวจํานวน 20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
200 ลานบาท จึงเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ในอัตราหุนละ
0.40 บาท เปนจํานวนเงิน 80 ลานบาท จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดจํานวน 96.3 ลานบาท ซึ่งจํานวนนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.14 บาท เปนจํานวนเงิน 28 ลานบาท ในวันที่ 11 กันยายน 2552 คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมอีกใน
อัตราหุนละ 0.26 บาท เปนจํานวนเงินรวม 52 ลานบาท ซึ่งรวมเทากับประมาณรอยละ 83 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งจายปน
ผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท คิดเปนรอยละ 84 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายปนผลที่กําหนดไวของบริษัท โดยกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2553
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 14 กําหนดให “ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ เปนอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตาม
วาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”
(บริษัท แปรสภาพเปนบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548) โดยในปนี้ มีกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน
ประกอบดวย
1. นายสํารวย ทิชาชล (กรรมการ)
2. นายเอกชัย ศิริจันทนันท (กรรมการ)
3. นายปยะ จริยเศรษฐพงศ (กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน)
ทั้งนี้ บริษัทไดเชิญใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2553 – 4
กุมภาพันธ 2553 อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดังกลาว
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาว เปน
ผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสรางของบริษัท และ

สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงกรรมการไดเปนอยางดี จึงเห็นควรเสนอชื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
วาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งเห็นสมควร
ใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท รายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดเอกสารแนบ 3)
การออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน ไดเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามขอมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการบริษัทตามที่เสนอ
การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ไดกําหนดใหการจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คุณทิพวัลย นานานุวัฒน แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแตป 2552 รวมเวลา 1 ป โดยที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูถือหุนราย
ใหญ/ผูบริหาร/บริษัทยอย หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และบัดนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดดําเนินการมาครบวาระแลว จึง
จําเปนจะตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2553 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผูสอบบัญชีจํานวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งนายเติมพงษ โอปนพันธุ หรือนายศุภชัย ปญญาวัฒโน หรือนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน แหง บริษัทสํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2553 ในอัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 850,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงตั้งใหนายเติมพงษ
โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือนางสาว
ทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหง บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2553 (ป 2552 (รวมระยะเวลา 1 ป) คุณทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 เปนผูลงรายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ในอัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 850,000 บาท เปรียบเทียบกับจํานวน 800,000 บาท ในป 2552 ซึ่งเปน
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน สําหรับคาบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทไมมีการรับ
บริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2553
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และเพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถอื หุน
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือทานผูรับมอบฉันทะ นําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5) และหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได
ตั้งแตเวลา 7.30 นาฬิกา เปนตนไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
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