บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 9.30 น.
ณ หองประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
13/1 หมู 2 ถนนกิ่งแกว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
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สารบัญ
เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

เอกสารแนบ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
รายงานประจําป 2553
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ)
หนังสือมอบฉันทะ
เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม
แผนที่ของสถานที่ประชุม
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ที่ GC/AGM 001/2554

4 มีนาคม 2554

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจําป 2553 (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
1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2554 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ หองประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยมีสําเนารายงาน
การประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่ง
ไดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 ไดบันทึกการประชุมอยางถูกตองตามความเปนจริงจึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 ปรากฏอยูในงบการเงินของบริษัทในรายงาน
ประจําป 2553 (เอกสารแนบ 2) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับทราบผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2553 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2553 ของบริษัท
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินของรายงานประจําป 2553 (เอกสารแนบ 2) ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2553
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การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 39 กําหนดให “บริษัทจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตรา
“ไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองตางๆทุกประเภทที่บริษัทไดกําหนดไว อยางไรก็ตามการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผล
ตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให
จายไดกอนรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป”
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 มีกําไร
สุทธิ 124.28 ลานบาท และบริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนแลวจํานวน 20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 200 ลานบาท จึงเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ใน
อัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดจํานวน 124.28 ลานบาท ซึ่งจํานวนนี้บริษัทได
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.24 บาท เปนจํานวนเงิน 48 ลานบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2553 คงเหลือเงินปนผลที่
จะจายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.26 บาท เปนจํานวนเงินรวม 52 ลานบาท ซึ่งรวมเทากับประมาณรอยละ 80 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบ
กับป 2552 ซึ่งจายปนผลในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปนรอยละ 83 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายปนผลที่กําหนดไวของ
บริษัท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสที่ 29 เมษายน 2554
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. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ (ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายสมชาย คุลีเมฆิน (รองประธานกรรมการ)
ทั้งนี้ บริษัทไดเชิญใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม
2553 – 31 มกราคม 2554 อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดังกลาว
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ดังกลาว เปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสรางของ
บริษัท และสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงกรรมการไดเปนอยางดี จึงเห็นควรเสนอชื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน ซึ่ง
เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท รายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดเอกสารแนบ 3)
การออกเสียงลงคะแนน
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี 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 2 ป โดยที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูถือหุนราย
ใหญ/ผูบริหาร/บริษัทยอย หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และบัดนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดดําเนินการมาครบวาระแลว จึง
จําเปนจะตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2554 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผูสอบบัญชีจํานวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งนายเติมพงษ โอปนพันธุ หรือนายศุภชัย ปญญาวัฒโน หรือนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน แหง บริษัทสํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554 ในอัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 800,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะแตงตั้งใหนายเติมพงษ
โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหง บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป 2554 (ตั้งแตป 2552 รวมเปนระยะเวลา 2 ป คุณทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 เปนผู
ลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจํานวน 800,000 บาท ในป
2553 ซึ่งเปนคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน สําหรับคาบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัท
ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี
ที่ผูสอบบัญชีสังกัด
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนึ่ง บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2554
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และเพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขา
ประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือทานผูรับมอบฉันทะ นําหนังสือมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมไดตั้งแตเวลา 7.30 นาฬิกา เปนตนไป
ขอแสดงความนับถือ
-ลงนามแลว(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
รองประธานกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส
โทรศัพท 0-2763-7999 โทรสาร 0-2763-7949
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เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
วันที่ 8 เมษายน 2553
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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.
2.
3.
4.
5.
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
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เริ่มการประชุม
นายวิระ มาวิจักขณ ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 42 คน ถือหุนรวม 157,223,381 หุน คิดเปนรอยละ 78.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกลาวเปดประชุม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พรอมทั้ง
กลาวแนะนําคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ไดขอใหเลขานุการ
บริษัทชี้แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการลวงหนา กอนที่ที่ประชุม
พิจารณาวาระการประชุมตางๆ
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเปน
กรรมการบริษัทลวงหนาโดยผานทางเว็ปไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยมีสวนรวมในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณาวาระการประชุมตางๆ ตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม
จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมตอไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปวา ผูรับมอบฉันทะจะตองดูแลการ
ออกเสียงใหตรงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตอง โดยการเก็บบัตรลงคะแนนในแตละวาระจะแบงการเก็บบัตรเปน 2 รอบ
รอบที่ 1 สําหรับผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
รอบที่ 2 สําหรับผูที่เห็นดวย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีผูสังเกตการณจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน และ
ผูรับมอบฉันทะ องคประชุม การดูแลมิใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน และตรวจสอบผลของมติ
ใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ
ตอจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ไมมีผูใด
เสนอวาระการประชุ ม หรื อ เสนอชื่อ บุค คลเปน กรรมการบริ ษัท ประธานฯ จึง เสนอใหที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาตามระเบี ย บวาระตา งๆ
ดังตอไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 3 เมษายน
พ.ศ. 2552 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
จากนั้น ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอแกไขขอความในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อไมมีผู
ถือหุนเสนอแกไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2552
ในการนี้ ประธานฯ ไดเสนอใหเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดพรอมกันในครั้งเดียว เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดอยาง
เปนอิสระ ที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ที่ผานมา โดย
รายงานดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แลว จากนั้นขอใหกรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ตอที่ประชุมโดยสรุปวา บริษัทฯ มีรายไดจากการ
ดําเนินงานในป 2552 จํานวน 2,644.86 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 763.92 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 22.28 บริษัทฯ มี
ตนทุนขาย 2,459.78 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ประมาณ 708.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.37 ตามสัดสวนของยอดขายที่ลดลง
คาใชจายในการขายและการบริหารป 2552 เทากับ 77.57 ลานบาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 41.69 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถโอนกลับ
รายการการลดมูลคาของสินคาคงเหลือจํานวน 21 ลานบาท เนื่องจากราคาสินคาที่ลดลงตามความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก
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
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของ
รายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
กรรมการผูจัดการชี้แจงสาระสําคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุน ในรอบป 2552 ตอที่ประชุมโดยสรุปวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 828.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 56.58 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น
ประมาณ 100 ลานบาท เนื่องจากยอดขายไตรมาสที่ 4 ของป 2552 เพิ่มขึ้นกวาไตรมาส 4 ของป 2551 ประมาณรอยละ 32 ในขณะที่มูลคา
สินคาคงคลัง ลดลงประมาณ 40 ลานบาท เนื่องจากชะลอการสั่งซื้อ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี AFTA เปนรอยละ ศูนย
บริษัทฯ มีหนี้สิ้นรวม 432.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12.28 ลานบาท สาเหตุสําคัญเปนผลมาจากภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายที่
เพิ่มขึ้น ตามกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน 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 หรือรอย
ละ 12.63 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานป 2552 จํานวน 96.30 ลานบาท และจายปนผลไปเปนจํานวน 52
ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบการเงินของรายงาน
ประจําป 2552 ที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
นายพีรวัฒน เศรษฐพานิช ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยซักถามเกี่ยวกับความคืบหนาของคดีความที่บริษัทฯ
ถูกฟองรองใหชําระคาเสียหาย กรรมการผูจัดการชี้แจงวา คดีนี้ ศาลนัดไตสวนในวันที่ 30 เมษายน 2553 นี้ ซึ่งบริษัทฯ กับเครือซิเมนต
ไทย (SCG) ไดรวมกันเจรจาโดยคาดวานาจะสามารถประนีประนอมกันได และคาเสียหายนาจะต่ํากวาจํานวนที่ฟอง และ SCG จะเปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคาเสียหายดังกลาว
กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมตอไปวาคาใชจายดานดอกเบี้ยลดลงมากอันเปนผลมาจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง โดย
บริษัทฯ มีความนาเชื่อถือจึงสามารถกูเงินระยะสั้นไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ทําใหบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายไดประมาณ 9.3 ลาน
บาท ประกอบกับไมมีการตั้งสํารองสินคาดอยคา หรือหนี้เสีย และมีการบวกกลับมูลคาสินคาดอยคา ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรสูงขึ้นแมวา
ยอดขายจะลดลง
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผล ประจําป 2552
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายไดกอนรายงานใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 96,299,360 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนแลวจํานวน 20
ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เห็นควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2552 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงิน 80 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ไปแลวในอัตราหุนละ 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 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 30 เมษายน 2553
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2552 ตามที่เสนอโดยใหจายปนผลเพิ่มอีกในอัตราหุนละ
0.26 บาท เปนเงินจํานวน 52 ลานบาท และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21
เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 30 เมษายน 2553

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
อีกครั้งหนึ่ง ไมมีผใู ดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการดังกลาว ประธานฯ จึงขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอ
ที่ประชุม
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ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ เปนอัตราหนึ่งใน
สาม ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวน
ในปที่สามและปที่หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจ
ถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ทั้งนี้ บริษัทฯ ได แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยในปนี้ มีกรรมการที่
ออกตามวาระ ดังนี้
1.
2.
3.

นายสํารวย ทิชาชล
นายเอกชัย ศิริจันทนันท
นายปยะ จริยเศรษฐพงศ

บริษัทฯ ไดเชิญผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดังกลาว ทั้งนี้ขอเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง เมื่อไมมีผูถือ
หุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
จากนั้ น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนชี้ แ จงว า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
ทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เปนกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมทีไดจัดสงใหผูถือหุนแลว
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
มติ

1.

แตงตั้ง นายสํารวย ทิชาชล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981
เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.

แต ง ตั้ ง นายเอกชั ย ศิ ริ จั น ทนั น ท กลั บ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการโดยลงมติ ด ว ยคะแนนเสี ย ง เห็ น ด ว ย
157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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3.

แต ง ตั้ ง นายป ย ะ จริ ย เศรษฐพงศ กลั บ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการโดยลงมติ ด ว ยคะแนนเสี ย ง เห็ น ด ว ย
157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ วา คณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยไดมีการศึกษาและเทียบเคียงขอมูล
คาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีการสํารวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลวไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทน
กรรมการในป 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

ป 2553
20,000
15,000

ป 2552
20,000 บาท
15,000 บาท

1.3

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ป 2553
15,000
10,000

ป 2552
15,000 บาท
10,000 บาท

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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
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2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

20,000

20,000 บาทตอเดือน

3.

โบนั ส สํ า หรั บ การพิ จ ารณาโบนั ส ประจํ า ป 2552 พิ จ ารณาโดยอ า งอิ ง จากฐานการประเมิ น ผลการทํ า งานของ
คณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคํานึงถึงองคประกอบตางๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของ
คาใชจาย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ เปนตน แตทั้งนี้ เมื่อรวมกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 แลวจะตอง
ไมเกินวงเงิน 4,000,000 บาท สําหรับ ป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาจัดสรรโบนัสใหกรรมการจํานวน
1,905,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับคาตอบแทนอื่นในสวนของคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนรายเดือนที่จายจริงในป 2552
จํานวน 2,095,000 บาท รวมเปนจํานวน 4,000,000 บาท

4.

ทั้งนี้ กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกลาวขางตนรวมกัน จํากัดไวในวงเงินไมเกิน
4, 000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการเปน
ประการอื่นไดตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกลาว โดยใหมีผลตลอดไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 15 จนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลง

5.

ใหเริ่มจายคาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2553 ตามรายละเอียดขางตนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553

รายละเอียดปรากฏตามขอมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนกรรมการซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ไดกําหนดใหการจายคาตอบแทน
กรรมการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุม
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนประมาณรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งเบี้ยประชุม โบนัส และคาตอบแทนรายเดือนตามที่เสนอทุกประการ โดยมีจํานวน
เงินรวมกันทั้งหมดไมเกิน 4,000,000 ลานบาทตอป และใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจ
จัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนประการอื่นไดตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกลาว
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
เนื่องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได ประธานฯ จึงขอให
รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน ในฐานะกรรมการตรวจสอบชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
แกผูสอบบัญชี
กรรมการตรวจสอบชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามที่ คุณทิพวัลย นานานุวัฒน แหงบริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2552 รวมเวลา 1 ป โดยที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บัดนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่มาครบวาระแลว จึง
จําเปนจะตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําปบัญชี 2553 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและให
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหงบริษัท เอนสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2553 โดยใหคนใดคนหนึ่ง
เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตรา
คาตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 850,000 บาท เปรียบเทียบกับจํานวน 800,000 บาท ในป 2552 ซึ่งเปนคาตอบแทนจากการสอบ
บัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน สําหรับคาบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นดวย 157,512,981 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

วาระที่ 8

ใหแตงตั้ง คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหง บริษัท
เอนสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน
ไมเกิน 850, 000 บาท
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม
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คุณทวี สายดาราสมุทรซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ป 2553 กรรมการผูจัดการตอบขอซักถาม
ดังกลาววา ในไตรมาสที่ 1 ป 2553 นี้ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมก็มี
การฟนตัวโดยเริ่มมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของ ป 2552 จะเห็นวามีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี supply
chain ที่ตอเนื่อง และราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้คาดวาในครึ่งปแรก ภาพรวมของผลประกอบการนาจะอยูในเกณฑที่ดี
สวนครึ่งปหลังนั้นคาดวาเศรษฐกิจโดยรวมนาจะยังอยูในเกณฑที่ดี แตราคาสินคาอาจออนตัวลงจากสินคาที่นําเขามาจากประเทศจีน และ
ประเทศแถบตะวันออกกลาง แตคาดวาราคาจะไมมีความผันผวน สําหรับปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นเงินสกุลดอลลารไดออน
ตัวลง อันเปนผลดีกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการนําเขาคิดเปนประมาณรอยละ 40 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มิไดมีนโยบายในการเก็ง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีเพียงมาตรการการปองกันความเสี่ยง โดยการทํา fixed forward กับสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือเปน
ครั้งคราวเทานั้น
คุณณรงค วัชราภรณินทร กลาวขอบคุณคณะกรรมการที่ไดบริหารงานเปนอยางดีทําใหบริษัทฯ มีกําไร และทําใหผูถือหุนไดรับ
เงินปนผล กรรมการผูจัดการ กลาววา เปนหนาที่ของคณะกรรมการที่จะตองบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีกําไรเพื่อใหผูถือหุนไดรับ
เงินปนผลเพื่อเปนการตอบแทนการลงทุนของผูถือหุน
กรรมการผูจัดการ กลาวตอที่ประชุมวา เมื่อป 2551 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดจัดอันดับใหบริษัทฯ
อยูในระดับ 4 ดาว คือเกณฑ ดี ตอมาในป 2552 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาว กลาวคือเกณฑ ดีเยี่ยม ซึ่งมีเพียง 52 บริษัท
เทานั้นที่ไดรับการจัดอยูในเกณฑดังกลาว จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย MAI กวา
500 บริษัท ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ เปนบริษัทที่นาลงทุน เพราะมีผลประกอบการที่ดีและอาจสงผลใหมีสภาพคลองของหุนสูงอีกดวย
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา
ประมาณ 10:30 น.

ลงลายมือชื่อ
(นายวิระ มาวิจักขณ)
ประธานที่ประชุม
ลงลายมือชื่อ
(นางสาวพรพิมล ตอไพบูลย)
เลขานุการบริษัท
ลงลายมือชื่อ
(นายธิติ กําเหนิดดี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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เอกสารแนบ 2

รายงานประจําป 2553
รายละเอียดตาม CD รายงานประจําป
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เอกสารแนบ 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
รายละเอียดหลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจํานวนครั้ง / สัดสวนการเขาประชุมคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
สามารถพิจารณาไดจากขอมูลในรายงานประจําป ในหัวขอ คณะกรรมการ และโครงสรางการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการบริษัทรายเดิมที่เสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ ดังนี้
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ (ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายสมชาย คุลีเมฆิน (รองประธานกรรมการ)
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ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-ชื่อสกุล

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 0.00%
ตําแหนงในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ

60 ป

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
วุฒิการศึกษา

3 ป (นับจากการกลับเขาดํารงตําแหนง หลังจากออกตามวาระในป 2551)
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 18/2545

อบรม/สัมนา
ประวัติการทํางาน

-

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ผูอํานวยการสํานักผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย
นักเศรษฐศาสตร International Monetary Fund (IMF)

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน 4 แหง
- ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทไมใชบริษัทจดทะเบียน 4 แหง
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีที ปโตรเคมีคัล จํากัด (มหาชน)
- ประธานประจําประเทศไทย กลุมบริษัท จารดีน แมธีสัน (ประเทศไทย) จํากัด
- นายกสมาคม สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ไมมี
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ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 0.00%
ตําแหนงในบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ

53 ป

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง

3 ป (นับจากการกลับเขาดํารงตําแหนง หลังจากออกตามวาระในป 2551)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 72/2549
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 14/2549
- Directors Diploma Examination รุน 20/2549
- กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แอดดา (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เรพแพคคอนสรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส
- CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร จํากัด
- รองกรรมการผูจัดการ บริษัท กาดสวนแกว จํากัด

อบรม/สัมนา

ประวัติการทํางาน

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน

ไมมี

บริษัทไมใชบริษัทจดทะเบียน 1 แหง
- ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงาน น้ําตาลทรายขาว เริ่มอุดม จํากัด
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ไมมี
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ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสมชาย คุลีเมฆิน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 23.25%
ตําแหนงในบริษัท

รองประธานกรรมการ

อายุ

53 ป

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
วุฒิการศึกษา
อบรม/สัมนา

3 ป (นับจากการกลับเขาดํารงตําแหนง หลังจากออกตามวาระในป 2551)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 62/2548
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 2/2546
- Leadership and CEO Succession Planning 4/2549

ประวัติการทํางาน

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เลียกเซง เทรดดิ้ง จํากัด
- ผูช วยผูจัดการทั่วไป Central Pacific (EX-IM) GmbH, Germany
- ผูจ ัดการฝายขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน

ไมมี

บริษัทไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ไมมี
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เอกสารแนบ 4

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
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วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยไดมีการศึกษาและเทียบเคียงขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีการ
สํารวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association: Thai IOD) แลวไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน กรรมการประจําป 2554 โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในป
2553 เปนดังนี้
1. คาเบี้ยประชุม โดยกําหนดใหคาตอบแทนกรรมการ สําหรับการเขาประชุมในแตละครั้งของการเขาประชุม ดังนี้
1.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

1.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.2. กรรมการตรวจสอบ
1.3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

ป 2554

ป 2553

50,000
20,000
20,000
15,000

50,000
20,000
20,000
15,000

ป 2554

ป 2553

20,000
15,000

20,000 บาท
15,000 บาท

ป 2554

ป 2553

บาท
บาท
บาท
บาท

1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

15,000

15,000 บาท

1.3.2. กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

10,000

10,000 บาท

2. คาตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ป 2554

ป 2553

30,000
25,000
20,000

30,000 บาทตอเดือน
25,000 บาทตอเดือน
20,000 บาทตอเดือน

3. โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัสประจําป พิจารณาโดยอางอิงจากฐานการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
(Performance base) ซึ่งอาจคํานึงถึงองคประกอบตางๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของคาใชจาย หรือ อัตราการเพิ่มขึ้น
ของกําไรสุทธิ เปนตน แตทั้งนี้ เมื่อรวมกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 แลวจะตองไมเกินวงเงิน 4,000,000 บาทตอป
สําหรับโบนัสประจําป 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาจัดสรรโบนัสใหกรรมการจํานวน 1,605,000
บาท ซึ่งเมื่อรวมกับคาตอบแทนอื่น ในสวนของคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนรายเดือนที่จายจริงในป 2553 จํานวน 2,395,000 บาท
รวมเปนจํานวน 4,000,000 บาท
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4. ทั้งนี้กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกลาวขางตนรวมกัน จํากัดไวในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท โดยให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีอํานาจจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนประการอื่นไดตามความเหมาะสม
ภายในวงเงินดังกลาว โดยใหมีผลตลอดไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 15 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ใหเริ่มจายคาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2554 ตามรายละเอียดขางตนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554
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เอกสารแนบ 5

หนังสือมอบฉันทะ

27

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน หรือทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่บริษัท กําหนด
คนใดคนหนึ่ง เขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้ บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพรอมนี้แลว
ในกรณีที่ผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะโปรด
สงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบลวงหนา เพื่อใหถึงบริษทั ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554
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Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ ก
Proxy Form A
(1) ขาพเจา..............................................................................................
I/We
สัญชาติ.............................................................................................
Nationality

เขียนที่..............................……………………..
Made at
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .................
Date
Month
Year

อยูบานเลขที่..................................................... ถนน.......................................................แขวง/ตําบล.................................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย……………….……………...
District
Province
Postal Code
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited,
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................เสียง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุนสามัญ ............................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..................................................เสียง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุนบุริมสิทธิ ...................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..................................................เสียง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
1. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
2. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
29

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู 2 ถนน กิ่งแกว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย
As my/our proxy holder to attend and vote in the 2011 Annual General Shareholder’s Meeting on Thursday, 7th April 2011 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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy

ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. ผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนใน
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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หนังสือมอบฉันทะ ข
Proxy Form B

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่..............................……………………..
Made at
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .................
Date
Month
Year

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

อยูบานเลขที่..................................................... ถนน.......................................................แขวง/ตําบล.................................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย……………….……………...
District
Province
Postal Code
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................เสียง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุนสามัญ ............................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..................................................เสียง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุนบุริมสิทธิ ...................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..................................................เสียง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให
here by appoint
1. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
2. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
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3. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
หรือ มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
Or assign a proxy to the independent Director
4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
อายุ 60 ป
Dr. Pisit Leeahtam
Age 60
อยูบานเลขที่ 111/150 ถนน นครสวรรค
แขวง/ตําบล วัดโสมนัส
Address
111/150 Nakornsawan Road
Subdistrict Wat Sommanat
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10100
Province
Bangkok
Postal Code 10100

เขต/อําเภอ ปอมปราบศัตรูพาย
District Pom prap sattru phai
ประเทศไทย
Country Thailand

5. นายวิระ มาวิจักขณ
อายุ 67 ป
Mr. Virah Mavichak
Age 67
อยูบานเลขที่ 340/1
ซอย สุขุมวิท 68
ถนน สุขุมวิท
Address
340/1
Soi Sukhumvit 68
Sukhumvit Road
เขต/อําเภอ บางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10260
District Bangna
Province Bangkok
Postal Code 10260

แขวง/ตําบล บางนา
Subdistrict Bangna
ประเทศไทย
Country Thailand

6. รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน
อายุ 75 ป
Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna Age 75
อยูบานเลขที่ 116
ซอย พระรามเกา 49
ถนน เสรี 6
Address
116
Soi Praram 9
Seri 6 Road
เขต/อําเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10250
District Suanluang
Province Bangkok
Postal Code 10250

แขวง/ตําบล สวนหลวง
Subdistrict Suanluang
ประเทศไทย
Country Bangkok

7. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
Mr. Suchart Suphayak
อยูบานเลขที่64/16
Address
64/16
เขต/อําเภอ
วัฒนา
District Wattana

อายุ 53 ป
Age 53
ซอย เอกมัย10
ถนน สุขุมวิท
Soi Eakamai 10
Sukhumvit Road
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10110
Province Bangkok
Postal Code 10110
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แขวง/ตําบล พระโขนงเหนือ
Subdistrict Phrakahnong Nuar
ประเทศไทย
Country Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม บริษัทโกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1
หมู 2 ถนน กิ่งแกว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นดวย
ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนนั้นไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวของกับ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ
As my/our proxy to attend and vote in the 2011 Annual General Shareholder’s Meeting on Thursday, 7th April 2011 at 9.30 hours at
the office , 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows
วาระที่
Agenda
1

รายการ
Subject

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
Consideration and approval of the minute of the Meeting of Shareholder No. 1/2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

2

เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทในรอบป 2553
Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of
business operations of the Company during the year 2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

3

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal
year ended on 31st December 2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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วาระที่
Agenda
4

รายการ
Subject

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

เรื่อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2553
Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the
business operations of the year 2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

5

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ
Consideration for election of Directors replacing the retired ones
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all Directors
การแตงตั้งกรรมการรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows :
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
Dr. Pisit Leeahtum
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
Mr. Suchart Suphayak
3. นายสมชาย คุลีเมฆิน
Mr. Somchai Kulimakin
4. .............................................................
6

เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Consideration and approval of directors’ remunerations.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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วาระที่
Agenda
7

รายการ
Subject

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Other Issue (if any)
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
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.
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
.
ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy

ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะ
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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หนังสือมอบฉันทะ ค (แบบที่ใชกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
Proxy Form C
เขียนที่..............................……………………..
Made at
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .................
Date
Month
Year

(1) ขาพเจา.......................................................................................
I/We

สํานักงานตั้งอยูเลขที่................................................... ถนน....................................................แขวง/ตําบล............................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย……………….……………......
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ..................................................................................................
As the role of custodian for
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................เสียง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุนสามัญ ............................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..................................................เสียง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุนบุริมสิทธิ ...................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..................................................เสียง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(2) ขอมอบฉันทะให
here by appoint
1. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
2. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
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3. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ป
Name
Age
อยูบานเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย…………………………......
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม บริษัทโกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1
หมู 2 ถนน กิ่งแกว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นดวย
As my/our proxy to attend and vote in the 2011 Annual General Shareholder’s Meeting on Thursday, 7th April 2011 at 9.30 hours at
the office , 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I proxy the proxy holder to join the meeting and vote on the followings
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Proxy inaccordance with the total shareholding and the rights to vote
มอบฉันทะบางสวน คือ
Proxy party on
หุนสามัญ ............................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได .............................. เสียง
common stock
share, with voting right of
vote(s)
หุนบุริมสิทธิ .......................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได .............................. เสียง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด .................................... เสียง
Total voting right of
vote(s)
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows
วาระที่
Agenda
1

รายการ
Subject

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
Consideration and approval of the minute of the Meeting of Shareholder No. 1/2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

2

เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทในรอบป 2553
Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of
business operations of the Company during the year 2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

3

เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal
year ended on 31st December 2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

4

เรื่อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2553
Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the
business operations of the year 2010.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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วาระที่
Agenda
5

รายการ
Subject

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ
Consideration for election of Directors replacing the retired ones
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

6

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all Directors
การแตงตั้งกรรมการรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows :
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
Dr. Pisit Leeahtum
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
Mr. Suchart Suphayak
3. นายสมชาย คุลีเมฆิน
Mr. Somchai Kulimakin
4. ...................................................................
เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Consideration and approval of directors’ remunerations.
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

7

เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Other Issue (if any)
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่การไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor
ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
.
ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
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หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ
Annex to the Form of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม บริษัทโกลบอล คอน
เน็คชั่นส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู 2 ถนน กิ่งแกว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
At the 2011 Annual General Shareholders’ Meeting on Thursday, 7th April 2011 at 9.30 hours at office of Global Connections Public
company limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee, Samuthprakarn 10540 , Thailand.
…………………………………………………..
วาระที่ ………………………เรื่อง………………........................................……………………………………………………………
Agenda
Subject
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นดวย…………....………เสียง ไมเห็นดวย………….........…....เสียง งดออกเสียง…………..........…เสียง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ …………………เรื่อง…………………………............................................……………………………………………………
Agenda
Subject
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นดวย…………....………เสียง ไมเห็นดวย………….........…....เสียง งดออกเสียง…………..........…เสียง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ …………………เรื่อง………………………………………………………………………….......................................………
Agenda
Subject
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นดวย…………....………เสียง ไมเห็นดวย………….........…....เสียง งดออกเสียง…………..........…เสียง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)

43

วาระที่ …………………เรื่อง………………………………………………………………………….......................................………
Agenda
Subject
1. ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นดวย…………....………เสียง ไมเห็นดวย………….........…....เสียง งดออกเสียง…………..........…เสียง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ …………………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda
Subject
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นดวย…………....………เสียง ไมเห็นดวย………….........…....เสียง งดออกเสียง…………..........…เสียง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นดวย…………....………เสียง ไมเห็นดวย………….........…....เสียง งดออกเสียง…………..........…เสียง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นดวย…………....………เสียง ไมเห็นดวย………….........…....เสียง งดออกเสียง…………..........…เสียง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื่อ.......................................................ผูมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื่อ......................................................ผูรับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
วันที่ ............/.................../.............
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เอกสารแนบ 6
เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบตั ิในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแทน
หนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแกไขชื่อ-ชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
2. กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง
กรณีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ตาม
รายชื่อดังตอไปนี้
นายวิระ มาวิจักขณ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯเปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้น และลงนาม
ครบถวนตามหลักเกณฑที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝายเลขานุการบริษัท พรอมเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554
กรณีมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะ อาจมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมากกวา 1 รายไดแตไมเกิน 3 ราย แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุม
ไดเพียงรายเดียวเทานั้น ทั้งนี้ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ
มาพรอมนี้
- ในกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากดูแลหุนจะใช
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได
- สําหรับผูถือหุนอื่นที่มิใชผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
จะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น โดยผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคที่
ออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระของการประชุมวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเทานั้น โดย
กําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูรับมอบฉันทะ แตจะแบง
หุนเพื่อลงคะแนนเสียงเปนหลายทางไมได
ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนเริ่มเวลาประชุม อยางนอยครึ่งชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของ
บริษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารตางๆใหทันเวลาเริ่มประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบ
ขอความที่สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท
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3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม
ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปน
ผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว
ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองนํา
สําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย
5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ
ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้ง
ใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติตางดาว
• หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน
• สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
หรือ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย
• หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน
• สําเนาหนังสือรับรองการของกระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานที่มีอํานาจรับรอง ที่ไดออกใหไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
• สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามดังกลาว
กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ
• หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวย
ราชการที่มีอํานาจไมเกิน 3 เดือน (สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษใหแนบคํา
แปลภาษาไทยมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตองของคําแปล) ซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
• สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ
ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน ไดอธิบายไวในแตละวาระแลว ทั้งนี้ทานสามารถ ดูขอบังคับทั้งหมดในการ
ประชุมผูถือหุนบน website ของบริษัท http://www.gc.co.th
ทั้งนี้ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการ / หนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุน มอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหนงในบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายวิระ มาวิจักขณ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
67 ป
- ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- วุฒิสมาชิก
- อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ผูจัดการโรงงาน บจก. ศรีไทย
- ผูจัดการฝายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand)
- อาจารยปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงงานในปจจุบัน
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน จํากัด
- กรรมการและที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม บริษัท รีฟายนเทค จํากัด
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
ไมมี
- วาระที่ 2
ไมมี
- วาระที่ 3
ไมมี
- วาระที่ 4
ไมมี
- วาระที่ 5
ไมมี
- วาระที่ 6
ไมมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
- วาระที่ 7
ไมมี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุน มอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ
Resume of the Independent Directors
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหนงในบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
60 ป
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยอีราสมูส
ประวัติการทํางาน
- สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ผูอํานวยการสํานักผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย
- นักเศรษฐศาสตร International Monetary Fund
ตําแหนงงานในปจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส
- ประธานประจําประเทศไทย กลุมบริษัท จารดีน แมธีสัน (ประเทศไทย) จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคัลส จํากัด
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
- นายกสมาคม สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ควอลิตี้ มิเนอรัล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
ไมมี
- วาระที่ 2
ไมมี
- วาระที่ 3
ไมมี
- วาระที่ 4
ไมมี
- วาระที่ 5
ไมมี
- วาระที่ 6
ไมมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
- วาระที่ 7
ไมมี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุน มอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหนงในบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา

ประวัติการทํางาน

ตําแหนงงานในปจจุบัน

รศ. เชาวลีย พงศผาติโรจน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
75 ป
- เทียบเทาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in
Gothenburg ประเทศสวีเดน
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการอํานวยการ สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย คณะบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เลขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร หนวยวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีสซิงจํากัด (มหาชน)

การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
- วาระที่ 2
- วาระที่ 3
- วาระที่ 4
- วาระที่ 5
- วาระที่ 6
- วาระที่ 7

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
ไมมี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถอื หุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหนงในบริษัท
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
53 ป
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทํางาน
- กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แอดดา (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส
- CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร จํากัด
- รองกรรมการผูจัดการ บริษัท กาดสวนแกว จํากัด
ตําแหนงงานในปจจุบัน
- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงาน น้ําตาลทรายขาว เริ่มอุดม จํากัด
- ผูพิพากษาสมทบ แผนกดคีเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราจีนบุรี
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
ไมมี
- วาระที่ 2
ไมมี
- วาระที่ 3
ไมมี
- วาระที่ 4
ไมมี
- วาระที่ 5
ไมมี
- วาระที่ 6
ไมมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
- วาระที่ 7
ไมมี
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เอกสารแนบ 7
แผนที่สถานที่ประชุม

ทางบริษัทไดจัดบริการรถรับสงเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการเขารวมประชุมฯ จากอาคารตลาดหลักทรัพยฯ โดยรถจะออก
จากตลาดหลักทรัพยฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.30 น. ทั้งนี้ทานผูถือหุนกรุณาแจงความจํานงมายังบริษัท โดยติดตอแจงมายัง
คุณพรพิมล ตอไพบูลย หรือคุณศิริรัตน ชินศิริโชคชัย แผนกนักลงทุนสัมพันธ โทรศัพท 02-763-7999 ตอ 204 หรือนําสงรายชื่อ พรอม
หมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
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Note
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