รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
ของ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 9:30 น. ณ หองประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 13/1 หมูที่ 2 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม
1.
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6.
7.

นายวิระ
นายสมชาย
นายปยะ
นายสํารวย
นายเอกชัย
นายศิริ
นายสุชาติ

มาวิจักขณ
คุลีเมฆิน
จริยเศรษฐพงศ
ทิชาชล
ศิริจันทนันท
ฐิรวัฒนวงศ
ศุภพยัคฆ

8. รศ. เชาวลีย

พงศผาติโรจน

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

รายชื่อกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. ดร. พิสิฐ

ลี้อาธรรม

ติดภารกิจ

รายชื่อผูรับเชิญเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางประวิชญา หรรษกุล
นางทิพวัลย นานานุวัฒน
นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย
นายธิติ
กําเหนิดดี
นางสาวสุพัตรา ทรัพยภัย
นางสาวบุญญอร โพธิ์พูนศักดิ์

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูสอบบัญชี
เลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุม
นายวิระ มาวิจักขณ ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขา
รวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 42 คน ถือหุนรวม 157,223,381 หุน คิดเปนรอยละ 78.61 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกลาวเปดประชุม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัทฯ ใน
ครั้งนี้ พรอมทั้งกลาวแนะนําคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้น
ประธานฯ ไดขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อกรรมการลวงหนา กอนที่ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตางๆ
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีการเสนอวาระการประชุม และ
ชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทลวงหนาโดยผานทางเว็ปไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยมีสวนรวมใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเปน
กรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม
จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมตอไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปวา ผูรับมอบฉันทะ
จะตองดูแลการออกเสียงใหตรงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตอง โดยการเก็บบัตรลงคะแนนในแตละวาระจะ
แบงการเก็บบัตรเปน 2 รอบ
รอบที่ 1 สําหรับผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
รอบที่ 2 สําหรับผูที่เห็นดวย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีผูสังเกตการณจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผู
ถือหุน และผูรับมอบฉันทะ องคประชุม การดูแลมิใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน
และตรวจสอบผลของมติใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ
ตอจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทอีกครั้ง
หนึ่ง ไมมีผูใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร
ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
จากนั้น ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอแกไขขอความในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2552 เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอแกไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
ในการนี้ ประธานฯ ได เ สนอให เ ก็ บ บั ต รลงคะแนนทั้ ง หมดพร อ มกั น ในครั้ ง เดี ย ว เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น สามารถ
ลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ ที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ที่
ผานมา โดยรายงานดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว จากนั้นขอใหกรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอที่
ประชุม
กรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ตอที่ประชุมโดยสรุปวา บริษัทฯ มีรายได
จากการดําเนินงานในป 2552 จํานวน 2,644.86 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 763.92 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอย
ละ 22.28 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 2,459.78 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ประมาณ 708.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.37 ตาม
สัดสวนของยอดขายที่ลดลง คาใชจายในการขายและการบริหารป 2552 เทากับ 77.57 ลานบาท ลดลงจากป 2551 รอยละ
41.69 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถโอนกลับรายการการลดมูลคาของสินคาคงเหลือจํานวน 21 ลานบาท เนื่องจากราคาสินคาที่
ลดลงตามความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ในรอบปบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 96.30
ลานบาท เทียบกับป 2551 จํานวน 76.54 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.82 โดยกําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.38 บาทตอหุน เปน 0.48
บาทตอหุน
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2552 ที่ผานมา

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียด
ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
กรรมการผูจัดการชี้แจงสาระสําคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุน ในรอบป 2552 ตอที่ประชุมโดยสรุปวา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 828.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 56.58 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมา
จากลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ลานบาท เนื่องจากยอดขายไตรมาสที่ 4 ของป 2552 เพิ่มขึ้นกวาไตรมาส 4 ของป
2551 ประมาณรอยละ 32 ในขณะที่มูลคาสินคาคงคลัง ลดลงประมาณ 40 ลานบาท เนื่องจากชะลอการสั่งซื้อ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี AFTA เปนรอยละ ศูนย บริษัทฯ มีหนี้สิ้นรวม 432.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12.28 ลาน
บาท สาเหตุสําคัญเปนผลมาจากภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายที่เพิ่มขึ้น ตามกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีรายไดจากการ
ดําเนินงาน 2,664.86 ลานบาท ลดลงรอยละ 22.28 มีกําไรสุทธิจํานวน 96.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.76 จากป 2551
โดยมีสวนของผูถือหุน 395.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว จํานวน 44.30 ลานบาท หรือรอยละ 12.63 เปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานป 2552 จํานวน 96.30 ลานบาท และจายปนผลไปเปนจํานวน 52 ลานบาท ทั้งนี้
รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบการเงินของรายงานประจําป
2552 ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
นายพีรวัฒน เศรษฐพานิช ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยซักถามเกี่ยวกับความคืบหนาของคดี
ความที่บริษัทฯ ถูกฟองรองใหชําระคาเสียหาย กรรมการผูจัดการชี้แจงวา คดีนี้ ศาลนัดไตสวนในวันที่ 30 เมษายน 2553 นี้
ซึ่งบริษัทฯ กับเครือซิเมนตไทย (SCG) ไดรวมกันเจรจาโดยคาดวานาจะสามารถประนีประนอมกันได และคาเสียหายนาจะ
ต่ํากวาจํานวนที่ฟอง และ SCG จะเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคาเสียหายดังกลาว
กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมตอไปวาคาใชจายดานดอกเบี้ยลดลงมากอันเปนผลมาจากอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลง โดยบริษัทฯ มีความนาเชื่อถือจึงสามารถกูเงินระยะสั้นไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ทําใหบริษัทฯ สามารถประหยัด
คาใชจายไดประมาณ 9.3 ลานบาท ประกอบกับไมมีการตั้งสํารองสินคาดอยคา หรือหนี้เสีย และมีการบวกกลับมูลคาสินคา
ดอยคา ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรสูงขึ้นแมวายอดขายจะลดลง
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้

มติ

อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผล ประจําป 2552
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ตอที่
ประชุม
กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็
ตามการจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า วจะขึ้ น อยู กั บ แผนการลงทุ น ความจํ า เป น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต มติ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปน
ผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายไดกอนรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป
ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 96,299,360 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถวน
แลวจํานวน 20 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เห็นควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงิน 80 ลานบาท
ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.14 บาท เปนจํานวนเงิน 28 ลานบาท ในวันที่ 11 กันยายน
2552 คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.26 บาท เปนเงินจํานวน 52 ลานบาท ซึ่งเทากับประมาณรอยละ 83
ของกําไรสุทธิเปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งจายปนผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท คิดเปนรอยละ 84 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไป
ตามนโยบายการจายปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน
2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21
เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 30 เมษายน 2553
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2552 ตามที่เสนอโดยใหจายปนผลเพิ่มอีกใน
อัตราหุนละ 0.26 บาท เปนเงินจํานวน 52 ลานบาท และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน
วันที่ 20 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 30
เมษายน 2553
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ออกตามวาระอีกครั้งหนึ่ง ไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการดังกลาว ประธานฯ จึงขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด
มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนอัตราหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปที่หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยในปนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1.
2.
3.

นายสํารวย ทิชาชล
นายเอกชัย ศิริจันทนันท
นายปยะ จริยเศรษฐพงศ

บริษัทฯ ไดเชิญผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา อยางไรก็ตาม ไมมีผู
ถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดังกลาว ทั้งนี้ขอเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในที่
ประชุมนี้อีกครั้ง เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือ
เชิญประชุมทีไดจัดสงใหผูถือหุนแลว
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้

มติ

1.

แตงตั้ง นายสํารวย ทิชาชล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย
157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.

แตงตั้ง นายเอกชัย ศิริจันทนันท กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยลงมติดวยคะแนนเสียง เห็น
ดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.

แตงตั้ง นายปยะ จริยเศรษฐพงศ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยลงมติดวยคะแนนเสียง เห็น
ดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับกํ าหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ วา
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยไดมี
การศึกษาและเทียบเคียงขอมูลคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีการสํารวจคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลวไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2553 โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในป 2552 เปนดังนี้
1.

คาเบี้ยประชุม กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการสําหรับการเขาประชุมในแตละครั้ง ดังนี้
1.1

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ป 2553
50,000
20,000
20,000
15,000

ป 2552
50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

1.2

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1.3

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ป 2553
20,000
15,000

ป 2552
20,000 บาท
15,000 บาท

ป 2553
15,000
10,000

ป 2552
15,000 บาท
10,000 บาท

2.

คาตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ป 2553
ป 2552
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
30,000
30,000 บาทตอเดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 25,000
25,000 บาทตอเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
20,000
20,000 บาทตอเดือน

3.

โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัสประจําป 2552 พิจารณาโดยอางอิงจากฐานการประเมินผลการทํางาน
ของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคํานึงถึงองคประกอบตางๆ อาทิ การเติบโตของ
ยอดขาย การลดลงของค า ใช จ า ย หรื อ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของกํ า ไรสุ ท ธิ เป น ต น แต ทั้ ง นี้ เมื่ อ รวมกั บ
คาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 แลวจะตองไมเกินวงเงิน 4,000,000 บาท สําหรับป 2552 คณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาจัดสรรโบนัสใหกรรมการจํานวน 1,905,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับคาตอบแทนอื่นในสวน
ของคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนรายเดือนที่จายจริงในป 2552 จํานวน 2,095,000 บาท รวมเปนจํานวน
4,000,000 บาท

4.

ทั้งนี้ กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกลาวขางตนรวมกัน จํากัดไวในวงเงินไมเกิน
4, 000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจจัดสรรคาตอบแทนใหแก
กรรมการเปนประการอื่นไดตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกลาว โดยใหมีผลตลอดไปตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 15 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

5.

ใหเริ่มจายคาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2553 ตามรายละเอียดขางตนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553

รายละเอียดปรากฏตามขอมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนกรรมการซึ่งบริษัทฯ
ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ไดกําหนดใหการจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนประมาณรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งเบี้ยประชุม โบนัส และคาตอบแทนรายเดือนตามที่เสนอทุกประการ
โดยมีจํานวนเงินรวมกันทั้งหมดไมเกิน 4,000,000 ลานบาทตอป และใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนประการอื่นไดตามความเหมาะสม
ภายในวงเงินดังกลาว

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผสู อบบัญชี
เนื่องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได ประธานฯ จึงขอให
รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน ในฐานะกรรมการตรวจสอบชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
กรรมการตรวจสอบชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามที่ คุณทิพวัลย นานานุวัฒน แหงบริษัท เอินสท แอนด ยัง
จํ า กั ด ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แต ป 2552 รวมเวลา 1 ป โดยที่ ผู ส อบบั ญ ชี ดั ง กล า วไม มี
ความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บัดนี้ ผูสอบบัญชี
ดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่มาครบวาระแลว จึงจําเปนจะตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบ
บัญชีประจําปบัญชี 2553 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย
นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหงบริษัท เอนสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2553 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราคาตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 850,000 บาท เปรียบเทียบ
กับจํานวน 800,000 บาท ในป 2552 ซึ่งเปนคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน สําหรับคาบริการอื่นๆ
(non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด หรือ
บุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแก
ผูสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดงั นี้
มติ

วาระที่ 8

ใหแตงตั้ง คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูส อบบั ญ ชีรั บ อนุญ าต เลขทะเบีย น 3930 หรือ คุณทิพวั ลย นานานุ วัฒน ผูส อบบัญ ชีรับ อนุ ญ าต เลข
ทะเบียน 3459 แหง บริษัท เอนสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน
ผูทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ในอัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 850, 000 บาท
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม
คุณทวี สายดาราสมุทรซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ป 2553 กรรมการผูจัดการ
ตอบขอซักถามดังกลาววา ในไตรมาสที่ 1 ป 2553 นี้ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีข้ึนอยางชัดเจน
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมก็มีการฟนตัวโดยเริ่มมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของ ป 2552 จะเห็น
วามีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี supply chain ที่ตอเนื่อง และราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้คาดวาใน
ครึ่งปแรก ภาพรวมของผลประกอบการนาจะอยูในเกณฑที่ดี สวนครึ่งปหลังนั้นคาดวาเศรษฐกิจโดยรวมนาจะยังอยูใน
เกณฑที่ดี แตราคาสินคาอาจออนตัวลงจากสินคาที่นําเขามาจากประเทศจีน และประเทศแถบตะวันออกกลาง แตคาดวา
ราคาจะไมมีความผันผวน สําหรับปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นเงินสกุลดอลลารไดออนตัวลง อันเปนผลดีกับ
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการนําเขาคิดเปนประมาณรอยละ 40 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มิไดมีนโยบายในการเก็งกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีเพียงมาตรการการปองกันความเสี่ยง โดยการทํา fixed forward กับสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ
เปนครั้งคราวเทานั้น
คุณณรงค วัชราภรณินทร กลาวขอบคุณคณะกรรมการที่ไดบริหารงานเปนอยางดีทําใหบริษัทฯ มีกําไร และทําให
ผูถือหุนไดรับเงินปนผล กรรมการผูจัดการ กลาววา เปนหนาที่ของคณะกรรมการที่จะตองบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมี
กําไรเพื่อใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลเพื่อเปนการตอบแทนการลงทุนของผูถือหุน
กรรมการผูจัดการ กลาวตอที่ประชุมวา เมื่อป 2551 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดจัด
อันดับใหบริษัทฯ อยูในระดับ 4 ดาว คือเกณฑ ดี ตอมาในป 2552 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาว กลาวคือ
เกณฑ ดีเยี่ยม ซึ่งมีเพียง 52 บริษัทเทานั้นที่ไดรับการจัดอยูในเกณฑดังกลาว จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย MAI กวา 500 บริษัท ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ เปนบริษัทที่นาลงทุน เพราะมีผล
ประกอบการที่ดีและอาจสงผลใหมีสภาพคลองของหุนสูงอีกดวย
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวปด
ประชุมเวลาประมาณ 10:30 น.
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