บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________

หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี 2555

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 น.
ณ ห้ องประชุม บริษทั โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
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สารบัญ
เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้

เอกสารแนบ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554
รายงานประจําปี 2554
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
หนังสื อมอบฉันทะ
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม
แผนที่ของสถานที่ประชุม
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ที่ GC/AGM 001/2555

1 มีนาคม 2555

เรื่ อง หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจําปี 2554 (เอกสารแนบ 2)
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ4)
5. หนังสื อมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
7. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 7)
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2555 ซึ่ งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.
2555 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีสาํ เนารายงาน
การประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 ซึ่ ง
ได้จดั ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ งจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
การออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554 ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ในรายงาน
ประจําปี 2554 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรที่จะรับทราบผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2554 ของบริ ษทั
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2554
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล งบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏในงบ
การเงินของรายงานประจําปี 2554 (เอกสารแนบ 2) ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรที่จะอนุมตั ิงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 2554
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การออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตาม พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 39 กําหนดให้ “บริ ษทั จัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ(10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา
“ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองต่างๆทุกประเภทที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล
ต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้
จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป”
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2554 มีกาํ ไร
สุ ทธิ 80.23 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจํานวน 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ
0.40 บาท เป็ นจํานวนเงิน 80 ล้านบาท จากกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้จาํ นวน 80.23 ล้านบาท ซึ่ งจํานวนนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ น้ ละ 0.24 บาท เป็ นจํานวนเงิน 48 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิม่ เติมอีก
ในอัตราหุ น้ ละ 0.16 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 32 ล้านบาท ซึ่ งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 99 ของกําไรสุ ทธิ เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่ ง
จ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 80 ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั โดย
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
การออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราหนึ่ งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหน่งตาม
วาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ง
ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนในปี ที่สามและปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้”
(บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548) โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน
ประกอบด้วย
1. นายวิระ มาวิจกั ขณ์ (กรรมการ, ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ)
2. รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ (กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์ (กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการฝ่ ายบริ หาร)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2554 –
30 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดังกล่าว
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ดังกล่าว เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสร้างของ
บริ ษทั และสามารถปฏิบตั ิงานในตําแหน่งกรรมการได้เป็ นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ ง
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง
โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดเอกสารแนบ 3)
การออกเสี ยงลงคะแนน
บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรที่จะอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ตามที่เสนอ
การออกเสี ยงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กาํ หนดให้การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามที่คุณทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ แห่งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั นับตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 3 ปี โดยที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่/ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาํ เนินการมาครบวาระแล้ว จึง
จําเป็ นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2555 เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรื อนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน หรื อนางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ แห่ง บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2555 ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรที่จะแต่งตั้งให้นายเติมพงษ์
โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรื อนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรื อ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ประจําปี 2555 (คุณทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 เป็ นผูล้ งรายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั
ตั้งแต่ปี 2552 รวมเป็ นระยะเวลา 3 ปี ) เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท เปรี ยบเทียบกับจํานวน 800,000 บาท ในปี 2554 ซึ่ ง
เป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน สําหรับค่าบริ การอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีการ
รับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด บุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบ
บัญชีสังกัด
การออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อเป็ นทางเลือกของการเพิ่มทุน โดยการขออนุมตั ิเพียง
จํานวนหุน้ เพิ่มทุน และประเภทการจัดสรร จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไว้ล่วงหน้า และมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาออก และ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ แบบมอบ
อํานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยบริ ษทั ฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 60,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน
60,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ทั้งนี้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วจํานวน 200,000,000 บาท คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 260,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
260,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

260,000,000

บาท (สองร้อยหกสิ บล้านบาท)

แบ่งออกเป็ น

260,000,000

หุน้ (สองร้อยหกสิ บล้านหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1

บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธ

260,000,000

หุน้ (สองร้อยหกสิ บล้านหุ น้ )

-

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอาํ นาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน รายละเอียด ราคา
และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาขายหุ น้ เพิ่มทุนในครั้งนี้
โดยรวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การออกเสี ยงลงคะแนน การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริ ษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 และให้รวบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2555
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อท่านผูร้ ับมอบฉันทะ นําหนังสื อมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และหลักฐานแสดงสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 7.30 นาฬิกา เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)
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รองประธานกรรมการโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บมจ.โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์
โทรศัพท์ 0-2763-7999 โทรสาร 0-2763-7949
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เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2554
วันที่ 7 เมษายน 2554
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
ของ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดให้มีข้ ึนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณวิระ มาวิจกั ขณ์
2. รศ.เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
3. คุณสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์
4.
5.
6.
7.
8.

คุณสมชาย คุลีเมฆิน
คุณสํารวย ทิชาชล
คุณปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
คุณคุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
คุณเอกชัย ศิริจนั ทนันท์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่มไิ ด้ เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

ติดภารกิจ

รายชื่อผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์
นางประวิชญา หรรษกุล
นางทิพวัลย์ นานานุวฒั น์
นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์
นายธิ ติ กําเหนิดดี

ผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูส้ อบบัญชี
เลขานุการบริ ษทั
ที่ปรึ กษากฎหมาย
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เริ่มการประชุม
นายวิระ มาวิจกั ขณ์ ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 42 คน ถือหุ น้ รวม 141,432,121 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 70.72 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554 ของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้ง
กล่าวแนะนําคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ รวมทั้งผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการ
บริ ษทั ชี้แจงให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้า ก่อนที่ที่ประชุม
พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า ตามที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้มีการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็ น
กรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยมีส่วนร่ วมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2554 แต่ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ตามที่กาํ หนดในหนังสื อเชิญประชุม
จากนั้น เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปเกี่ยวกับการออกเสี ยงลงคะแนนโดยสรุ ปว่า ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องดูแลการ
ออกเสี ยงให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถกู ต้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีผสู้ ังเกตการณ์จากบริ ษทั ที่ปรึ กษา เอชเอ็นพี จํากัด เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุ ้น และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยใช้สิทธิออกเสี ยง รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน และตรวจสอบผลของมติ
ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริ ษทั ฯ
ก่อนจะเข้าสู่ การพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศ
ไทย และเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งคลื่นสึ นามิในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมัน่ ที่จะ
ช่วยเหลือตอบแทนสังคม นอกเหนื อจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็ นประจําทุกปี แล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้ร่วมกับสภากาชาดไทยให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• 27 ตุลาคม 2553: ร่ วมสนับสนุนเงินบริ จาคจํานวน 200,000 บาทให้กบั ผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วมในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
• 22 มีนาคม 2554: ร่ วมสนับสนุนเงินบริ จาคจํานวน 200,000 บาทให้กบั ผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
• 4 เมษายน 2554: มีมติอนุมตั ิสนับสนุนเงินบริ จาคจํานวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วมทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย
จากนั้น ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2553 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2553 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
จากนั้น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2553 เมื่อไม่มีผู้
ถือหุน้ เสนอแก้ไข หรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2553
ในการนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงได้อย่าง
เป็ นอิสระ ที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 141,441,421 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 10,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมี
1
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน จึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา โดย
รายงานดังกล่าวมี รายละเอียดตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นของรายงานประจําปี 2553 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว จากนั้นขอให้ประธานกรรมการบริ หารรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการบริ หารรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2553 ต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า บริ ษทั ฯ มีรายได้จาก
การดําเนินงานในปี 2553 จํานวน 3,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จํานวน 1,013 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 38 บริ ษทั ฯ มี
ต้นทุนขาย 3,392.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 932.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 37.91 ตามสัดส่ วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารปี 2553 เท่ากับ 113.70 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 46 เนื่องจากบริ ษทั ฯ สามารถโอนกลับ
รายการสํารองการขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน 21 ล้านบาทในปี 2552 ในขณะที่ปี 2553 ไม่มีรายการดังกล่าว เมื่อตัด
ผลกระทบจากรายการดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการขาย และบริ หารเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 16 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผันแปรตามยอดขาย บวกกับการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านพนักงานบางส่ วน บริ ษทั ฯ มี
กําไรสุ ทธิในรอบปี บัญชี 2553 เป็ นจํานวน 124.28 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 จํานวน 96.30 หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.06 โดยกําไรต่อหุน้
เพิ่มขึ้นจาก 0.48 บาทต่อหุ น้ เป็ น 0.62 บาทต่อหุน้

1

หมายเหตุ เนื่องจากมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติมหลังจากเริม่ ประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 1
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นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพรขอให้คณะกรรมการอธิบายรายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยสังเขป และขอให้ช้ ีแจงว่า
บริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการขายสิ นค้าเจาะจงซื้ อ (Specialty Product) อย่างไร
ประธานกรรมการบริ หารชี้ แจงต่อที่ ประชุ มว่าบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายสิ นค้าประเภทเม็ดพลาสติกและ
เคมีภณั ฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแปรรู ป โดยทําการสั่งซื้ อสิ นค้าดังกล่าวมาจากผูผ้ ลิตชั้นนําจากหลายประเทศทัว่ โลก ทั้งนี้
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 หน่วยธุรกิจ หน่วยที่ 1 คือ พลาสติกที่ใช้งานทัว่ ไป (Commodity Plastic) คิดเป็ นร้อยละ 70
ของธุ รกิ จทั้งหมด หน่ วยที่ 2 คือ พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) คิดเป็ นร้อยละ 25 ของธุ รกิจทั้งหมด และหน่ วยที่ 3 คือ
พลาสติกชนิ ดพิเศษ (Specialty Plastic) คิดเป็ นร้อยละ 5 ของธุ รกิจทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยที่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตที่นาํ เม็ด
พลาสติกไปแปรรู ปเป็ นสิ นค้าประเภทต่างๆ เช่นชิ้นส่ วนยานยนต์ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์และบรรจุภณั ฑ์ต่างๆ
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริ ษทั ฯ มีการให้บริ การด้านเทคนิคแก่ลกู ค้าด้วย โดยที่บริ ษทั ฯ จะให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านเทคนิค
แก่ลกู ค้าว่าเม็ดพลาสติกชนิดใดจะเหมาะสมที่สุดต่อการผลิตสิ นค้าของลูกค้านั้นๆ
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2553 ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม255 3 ซึ่ งผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี
2553 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้ประธานกรรมการบริ หารชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการบริ หารชี้ แจงสาระสําคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุนในรอบปี 255 3 โดยสรุ ปว่าในปี 2553 บริ ษทั ฯ มี
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,017.90 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 189.81 ล้านบาท สัมพันธ์กบั ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 122 ล้านบาท ซึ่ งสัดส่ วนลูกหนี้ การค้าส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 73.34
เป็ นหนี้ ที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ และมีการขยายตลาดไปยังสิ นค้ากลุ่มยางสังเคราะห์ที่ตอ้ งให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อที่ยาวขึ้น อีกทั้ง
ยอดขายไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ประมาณร้อยละ 22 ในขณะที่มูลค่าสิ นค้าคงคลังเพิ่มขึ้นประมาณ
58.8 ล้านบาท เนื่องจากยอดสั่งซื้ อสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายประกอบกับราคาสิ นค้าต่อหน่วยที่เพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ประมาณ
ร้อยละ 5.5 สําหรับหนี้ สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม 598.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 165.53 ล้านบาท
เนื่ องจากการใช้เงินกูร้ ะยะสั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 130 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับรองรับลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงคลังที่
เพิ่มมากขึ้นตามยอดขาย ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ 419.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
24.28 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.14 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิ จากการดําเนินงานปี 2553 จํานวน 124.28 ล้านบาท และจ่ายปั น
ผลไปเป็ น จํานวน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการดําเนินงาน จํานวน 3,678.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.03 กําไร
สุ ทธิ จาํ นวน 124.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.06 เมื่อเทียบกับปี 2552 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2553 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554
คุณชัยรั ตน์ ผลาดิ กานนท์ สอบถามถึงเรื่ องค่าเสื่ อมราคาในปี 2553 ว่าคํานวณจากทรั พย์สินรายการใดบ้าง ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ค่าเสื่ อมราคาจํานวน 12.9 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากอาคารสํานักงาน คลังสิ นค้า ยานพาหนะทั้งที่
เป็ นรถบรรทุกและรถยนต์ของผูบ้ ริ หาร อุปกรณ์เกี่ยวกับสํานักงานต่างๆ คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์สอบถามเพิ่มเติมถึงจํานวนรถบรรทุก
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ประธานกรรมการบริ หารได้ช้ ีแจงว่าบริ ษทั ฯ มีรถ 6 ล้อจํานวน 6 คัน และมีรถกระบะจํานวน 7 คันซึ่ งใช้ในการขนส่ งสิ นค้าที่นาํ เข้ามา
จากต่างประเทศ หากมีสินค้าซึ่ งจะต้องขนส่ งจากนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังลูกค้าโดยตรง บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีส่ง
ตรงจากผูผ้ ลิตถึงลูกค้าโดยตรง ขณะนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีโกดังที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้เช่าโกดัง 2 หลัง รวม
พื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตร ห่ างจากบริ ษทั ฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อใช้เก็บสิ นค้า คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ กล่าวชมเชยว่าเมื่อ
เทียบสัดส่ วนของจํานวนรถบรรทุกที่บริ ษทั ฯ มีไว้ใช้งานกับยอดขายของบริ ษทั ฯ แล้วเห็นว่ามีการจัดการการขนส่ งที่ดีและประหยัด
ต้นทุน ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวตอบรับว่าสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นพลาสติกโภคภัณฑ์ซ่ ึ งกําไรจะจํากัด บริ ษทั ฯ ไม่ควรมีค่าใช้จ่าย
ซํ้าซ้อน
ประธานกรรมการบริ หารกล่าวตอบข้อซักถามของคุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ต่อไปว่าบริ ษทั ฯ มีพนักงานขายทั้งหมด 22 คน ซึ่ ง
จบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรื อด้านเคมีภณ
ั ฑ์โดยตรง สําหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมากจากปี ก่อนเนื่องจากในปี 2552
เศรษฐกิ จทัว่ โลกตกตํ่าลง ดังนั้นหากเปรี ยบเที ยบยอดขายของปี 2552 และ 2553 นั้นจะเห็ นว่าแตกต่างกันมาก แต่หากเปรี ยบเที ยบ
ยอดขายของปี 2551 กับ ปี 2553 จะเห็นว่ายอดขายไม่ได้แตกต่างกันมากนัก สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริ หารนั้นรวมถึงเงินเดือนและโบนัส
ด้วยโดยกําหนดเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่ วนคู่แข่งของบริ ษทั ฯ นั้นได้แก่ผผู ้ ลิตสิ นค้าเกรดพิเศษระดับโลกเป็ นส่ วนใหญ่
คุณฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ได้กล่าวถึงเรื่ องหนี้สินระยะสั้นที่เพิม่ ขึ้นดังที่ปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ โดยแนะนําว่าใน
การจัดทํารายงานประจําปี ครั้งต่อไปควรจะมีรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวด้วย และมีขอ้ ซักถามว่าเมื่อบริ ษทั ฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ทาํ ไม
หนี้ สินจึงเพิ่มขึ้นด้วย ประธานกรรมการบริ หารได้ช้ ี แจงว่าปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีหนี้ ระยะยาว สําหรับหนี้ สินระยะสั้นนั้นใช้เพื่อบริ หาร
สิ นค้าคงคลังและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อว่าหนี้ สินระยะสั้นเป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ในปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้วงเงิน 1,647 ล้านบาท แต่บริ ษทั ฯ ใช้ไปเพียง 350 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด ซึ่ งใน
ส่ วนนี้จะปรากฏในส่ วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามถึงเรื่ องหลักประกันในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ว่ามีการเรี ยกหลักประกัน
อย่างไร ประธานกรรมการบริ หารชี้แจงว่ามีลูกค้าจํานวนน้อยมากที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสิ นเชื่อ (Credit
Committee) ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลในเรื่ องนี้ และมีการทําประกันภัยการให้สินเชื่อเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทั้งนี้ การให้
สิ นเชื่ อแก่ลูกค้าจะพิจารณาเป็ นรายกรณี โดยพิจารณาจากลักษณะการซื้ อด้วย เช่น การกําหนดยอดซื้ อสิ นค้าที่จะต้องชําระด้วยเงินสด
และระยะเวลาสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงปัญหาความเสี่ ยงเรื่ องลูกหนี้การค้าดี บริ ษทั ฯ มีการทําประกันภัยการให้สินเชื่อมา 6 ปี อย่างไร
ก็ตามในปี นี้ บริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาไม่ทาํ ประกันต่อถ้าค่าใช้จ่ายสู งเกินไป เพราะบริ ษทั ฯ มีประวัติการเรี ยกให้ชดใช้ค่าเสี ยหายตํ่ามาก
และบริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าสามารถดูแลความเสี่ ยงเรื่ องการให้สินเชื่อได้เอง คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามต่อว่าบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้า
ตํ่าสุ ดและสู งสุ ดเป็ นจํานวนประมาณเท่าใด ประธานกรรมการบริ หาร ตอบว่าการให้สินเชื่อตํ่าสุ ดคือการซื้ อของแล้วให้ลูกค้าโอนเงินค่า
สิ นค้าก่ อนจะมี การส่ งของให้ และการให้สินเชื่ อสู งสุ ดยังไม่มีลูกค้ารายใดได้สินเชื่ อเกิ น 30 ล้านบาท การให้สินเชื่ อส่ วนใหญ่มี
กําหนดเวลา 60 วัน มีลูกค้าน้อยรายที่จะได้สินเชื่อถึง 90 วัน คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ แสดงถึงความวิตกว่าบริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถ
ควบคุมการชําระเงินของลูกค้าได้เนื่องจากจํานวนยอดค้างชําระของลูกหนี้มีจาํ นวนสูง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินชี้แจง
ว่ายอดค้างชําระของลูกหนี้ ที่เกิน 1 เดือนที่มีจาํ นวนสู งนั้นเกิดขึ้นจากรอบการวางใบเรี ยกเก็บเงินของลูกค้าที่แตกต่างกัน ทําให้บางครั้ง
บริ ษทั ฯ จะต้องรอถึง 45 วันจึ งจะได้รับชําระหนี้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติของการทําธุ รกิจ คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามต่อในเรื่ องการ
ระบายสิ นค้าคงคลังที่คงเหลือเป็ นมูลค่าสู งกว่า 300 ล้านบาทว่าจะสามารถทําได้อย่างไร ประธานกรรมการบริ หารตอบว่าในจํานวน
สิ นค้าคงคลัง 300 ล้านบาทนี้ รวมสิ นค้าหลายประเภท และไม่ได้สั่งซื้ อเข้ามาเพื่อจําหน่ายภายในช่วงระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น สิ นค้า
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ของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าเกรดพิเศษซึ่ งมีความเสี่ ยงของการผันผวนของราคาน้อย สิ นค้าบางประเภท เช่น สิ นค้าที่จาํ หน่ ายให้
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจําเป็ นที่จะต้องสั่งซื้ อสิ นค้าเข้ามาสํารองไว้เป็ นเวลา 3-4 เดือนเพื่อไม่ให้การ
จําหน่ ายขาดตอนอันอาจส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จของลูกค้าได้ บริ ษทั ฯ มีการควบคุมสิ นค้าคงคลังมิให้มีจาํ นวนมากเกินไปแต่ก็จะต้อง
ควบคุมมิให้สินค้าขาดตอนด้วย
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่ องลูกหนี้ การค้าและเรื่ องสิ นค้าคงคลังนั้นเป็ นเรื่ องที่ คณะกรรมการติดตามอยู่ตลอดเนื่ องจาก
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ บริ ษทั ฯ ทําธุรกิจการซื้ อมาขายไปซึ่ งการทํากําไรจะจํากัด ฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี
คุณเอกรัฐ จารัตน์ ได้สอบถามใน 2 ประเด็น คือ ในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ว่าเหตุใดจึงสู งขึ้นมาก
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 และ 2552 และในเรื่ องค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารว่าเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจาก 2 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ ง
ประธานฯ ขอให้ฝ่ายบริ หารตรวจสอบข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผูถ้ ือหุน้ ในโอกาสต่อไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนอนุ มตั ิงบดลและงบกําไรขาดทนสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 141,531,521 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน งดออกเสี ยง 10,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน และมีผทู้ ี่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ท่าน คิดเป็ น 40,000 เสี ยง คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 0.03 ของจํานวนเสี ยง
2
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน จึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ

อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล ประจําปี 2553
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริ หารชี้ แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ต่อที่
ประชุม
ประธานกรรมการบริ หารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 39 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี
ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุ ทธิ หลังหักภาษีและเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการ
ลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
2

หมายเหตุ เนื่องจากมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติมหลังจากเริม่ ประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 3
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ในปี 2553 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 124,280,152 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจํานวน 20
ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2553 ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.24 บาท เป็ นจํานวนเงิน 48 ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2553 คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ น้ ละ
0.26 บาท เป็ นเงินจํานวน 52 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับประมาณร้อยละ 80 ของกําไรสุ ทธิ เปรี ยบเทียบกับปี 2552 ซึ่ งจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ
0.40 บาท คิดเป็ นร้อยละ 83 ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มี
สิ ทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2554
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 141,531,521 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 10,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีผทู้ ี่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ท่าน คิดเป็ น 40,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยะ 0.03 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ

อนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2553 ตามที่เสนอโดยให้จ่ายปั นผลเพิ่มอีกในอัตราหุ ้นละ
0.26 บาท เป็ นเงินจํานวน 52 ล้านบาท และกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และ
ให้รวบรวมรายชื่ อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยวิธีปิดสมุ ดทะเบี ยนในวันที่ 21
เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 29 เมษายน 2554

วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นอัตราหนึ่ งใน
สาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งใน
สาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วน
ในปี ที่สามและปี ที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยในปี นี้ มีกรรมการที่
ออกตามวาระ ดังนี้
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. นายสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์
3. นายสมชาย คุลีเมฆิน
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บริ ษทั ฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดังกล่าว
จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนชี้ แ จงว่า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
อีกครั้งหนึ่ ง เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อการดังกล่าว หรื อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
มติ

1.

แต่งตั้ง ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 141,531,521
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน และงดออกเสี ยง 50,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

2.

แต่งตั้ง นายสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 141,531,521
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.96 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
เห็นด้วย 40,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน และงดออกเสี ยง 10,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

3.

แต่งตั้ง นายสมชาย คุลีเมฆิน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 141,571,521
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน และงดออกเสี ยง 10,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ว่า คณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมีการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียน โดยสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยแล้วได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2554 โดยเปรี ยบเที ยบกับค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2553 เป็ นดังนี้
1.

ค่าเบี้ยประชุม กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้
1.1

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ปี 2554
50,000
20,000
20,000
15,000

ปี 2553
50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

1.2

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2554
20,000
15,000

ปี 2553
20,000 บาท
15,000 บาท

1.3

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2554
15,000
10,000

ปี 2553
15,000 บาท
10,000 บาท

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.

ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2554
ปี 2553
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
30,000
30,000 บาทต่อเดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 25,000
25,000 บาทต่อเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
20,000
20,000 บาทต่อเดือน

3.

โบนัส สํา หรั บ การพิ จ ารณาโบนัส ประจํา ปี 2553 พิ จ ารณาโดยอ้า งอิ ง จากฐานการประเมิ น ผลการทํา งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั (Performance base) ซึ่ งอาจคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของ
ค่าใช้จ่าย หรื ออัตราการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิ เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว จะต้อง
ไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท ต่อปี สําหรับปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรร
โบนัสให้กรรมการจํานวน 1,605,000 บาท ซึ่ งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่ วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนราย
เดือนที่จ่ายจริ งในปี 2553 จํานวน 2,395,000 บาท รวมเป็ นจํานวน 4,000,000 บาท
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4.

ทั้งนี้ กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จํากัดไว้ในวงเงินไม่เกิน4,000,000 บาท โดย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํ นาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอื่นได้ตาม
ความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5.

ให้เริ่ มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2554 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554

รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เรื่ อง การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กาํ หนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วลงมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย 141,512,221 เสี ยง คิ ดเป็ นประมาณร้ อยละ 99.95 ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 29,300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.02 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีผทู ้ ี่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ท่าน คิดเป็ น 40,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยะ 0.03 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน จึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ

อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีจาํ นวน
เงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิ น 4,000,000 ล้านบาทต่อปี และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํ นาจ
จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ผ้สู อบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ รศ.เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ในฐานะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
รศ.เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า ตามที่ คุณทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ แห่งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 2 ปี โดยที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วน
ได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาํ เนิ นการมา
ครบวาระแล้ว จึ งจําเป็ นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชี ประจําปี บัญชี 2554 เพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุ ณเติ มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรื อคุณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรื อคุณทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ ผูส้ อบ
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บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2554 โดยให้คนใด
คนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรี ยบเทียบกับจํานวน 800,000 ในปี 2553 ซึ่ งเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน สําหรับค่าบริ การอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด หรื อบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 141,356,521 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.84 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 185,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.13 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีผทู ้ ี่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ท่าน คิดเป็ น 40,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยะ 0.03 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน จึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ

ให้แต่งตั้ง คุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรื อคุณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 3930 หรื อคุ ณทิ พวัลย์ นานานุ วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 3459 แห่ ง บริ ษทั
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ตรวจสอบและให้
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราค่าตอบแทน
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 800, 000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อเสนอแนะเรื่ องใดหรื อไม่
นายฤทธิ ชัย หยิ บ เจริ ญ พรซั ก ถามเกี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯ ในการเพิ่ ม การขายสิ น ค้า ประเภทพลาสติ ก วิ ศ วกรรม
(Engineering Plastic) และพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่มีกาํ ไรเบื้องต้น (gross margin) สู ง รวมถึงมาตราการ
ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการลูกหนี้ ทางการค้าหรื อป้ องกันหนี้ สูญ และ จะมี การปรับเบี้ ยประกันภัยความเสี่ ยงสิ นเชื่ อให้สูงขึ้ น
หรื อไม่ในภาวะเศรษฐกิจขาลง ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะเพิ่มหน่วยการขายสิ นค้าประเภท
พลาสติกชนิ ดพิเศษ (Specialty Plastic) มากขึ้น โดยมีการส่ งบุคคลากรของบริ ษทั ฯไปดูงานแสดงสิ นค้าพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่
ประเทศเยอรมันนี และในปี นี้บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะส่ งบุคคลากรไปดูงานแสดงสิ นค้าต่อที่ประเทศจีนเพื่อขยายฐานผูผ้ ลิตมากขึ้น นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ จะมีการจัดแสดงสิ นค้าร่ วมกับผูผ้ ลิตในงานแสดงสิ นค้าต่างๆ ซึ่ งในอดีตได้รับการติดต่อจากกลุ่มบริ ษทั เอ็กซอน โมบิล (Exxon
Mobil) ที่ประเทศสิ งคโปร์ จากการจัดแสดงสิ นค้าซึ่ งในปั จจุ บนั บริ ษทั ดังกล่าวก็ได้กลายเป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิตหลักของบริ ษทั ฯ โดยที่
เป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ คือการรักษาฐานลูกค้าและผูผ้ ลิตเดิมไว้แล้วจึงสร้างฐานใหม่ข้ ึนมาอย่างต่อเนื่อง
ส่ วนในเรื่ องการบริ หารจัดการลูกหนี้ทางการค้าหรื อหนี้ สูญนั้น บริ ษทั ได้ทาํ ประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) ซึ่ ง
ครอบคลุมประมาณร้อยละ 47 ถึง 50 ของลูกหนี้ ทางการค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในการจัดทําประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้านั้น บริ ษทั ฯ ต้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้าตลอดไปจนถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าของลูกค้าด้วยโดยการประสานงานระหว่างฝ่ ายสิ นเชื่ อและฝ่ ายขายของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดค่าการประเมินผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicator) สําหรับการประเมินหนี้ สูญอยูท่ ี่ร้อยละ 3
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ของกําไร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับเรื่ องความเสี่ ยงในการจัดการลูกหนี้ ทางการค้ามากและมีการจัดประชุมเพื่อบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงดังกล่าวทุกเดือน สําหรับเบี้ยประกันนั้นคาดว่าจะมีการปรับขึ้นหรื อลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกด้วย ขณะนี้
บริ ษทั ฯกําลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาต่อประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้ากับบริ ษทั ฯ ประกัน
นายฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพรซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหรื อพัฒนานวัตกรรมหรื อ Know-How ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เอง
เพื่อเป็ นการเพิ่มกําไรให้แก่บริ ษทั ฯ ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าบริ ษทั ฯ มีผผู้ ลิตในต่างประเทศซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิต
อันดับหนึ่ งถึงสามของโลกในด้านเทคโนโลยี และกําลังการผลิตให้การสนับสนุน ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าการ
มีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและไม่เอาเปรี ยบลูกค้าหรื อผูผ้ ลิตจะทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเชื่อถือจากทั้งสองฝ่ ายในระยะยาว โดย
ที่บริ ษทั ฯ มุ่งทําธุรกิจในรู ปแบบ One-stop Shopping ให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและให้บริ การต่างๆ รวมถึง
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้า ความเคลื่อนไหวของตลาด สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านไฟแนนซ์แก่ลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ
เห็นว่าความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นความสัมพันธ์ระยะยาวจากรุ่ นต่อรุ่ น และเพื่อให้ผบู้ ริ หารรุ่ นใหม่ตระหนักถึงรู ปแบบการทําธุ รกิจและ
สภาวะทางการเงินของลูกค้าที่ควรจะเป็ นเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
นายชัชวาลย์ พิพฒั น์ธรรมกุลซักถามเกี่ยวกับมาตรการรับมือการแข่งขันกับผูค้ า้ รายอื่นหรื ออุปสรรคในการเข้าถึงตลาดและ
มาตรการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ การขอหลักประกันจากลูกค้าที่มีความ
เสี่ ยงสู ง และเสนอให้บริ ษทั ฯ พิจารณาเชิญชวน บริ ษทั ไทยพลาสติก และ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในฐานะหุ น้ ส่ วน
ทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามว่าในเรื่ องของมาตรการรับมือการแข่งขันกับผูค้ า้ รายอื่นและอุปสรรคในการเข้าถึง
ตลาด (Barrier to entry) ว่าบริ ษทั ฯ จําหน่ายสิ นค้าที่เป็ นพลาสติกชนิดพิเศษซึ่ งสิ นค้าดังกล่าวจะได้ผลตอบแทนคุม้ ทุนภายในระยะเวลา 3
– 5 ปี แต่บริ ษทั ฯ ก็มีรายได้จากการขายสิ นค้าประเภทพลาสติกที่ใช้ทวั่ ไป (Commodity Plastic) มาช่วยคํ้าจุนรายได้ในช่วงแรกของ
การค้าซึ่ งบริ ษทั อื่นๆ อาจจะไม่มี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ทําธุ รกิจโดยยึดหลักจริ ยธรรม (Ethics) และคุณธรรม (Integrity) มีความซื่ อสัตย์และเป็ น
ธรรมกับผูค้ า้ ประกอบกับมีบุคคลากรที่มีความรู ้ความสามารถทําให้ได้ความเชื่อมัน่ จากลูกค้าและผูผ้ ลิต โดยที่บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดย
ไม่ยึดหลักการโดยใช้กาํ ไรเป็ นศูนย์กลาง (Profit Centre) ในขณะที่บริ ษทั ฯ อื่นอาจจะต้องยึดหลักการดังกล่าวในการทําธุ รกิจจึงทําให้
บริ ษทั ฯ มีปัจจัยการทําธุรกิจที่แตกต่างกับบริ ษทั อื่นๆ และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตอยูถ่ ึง 27 บริ ษทั และมีลูกค้า
จํานวนมากจึงไม่ได้พ่ งึ พิงกับบริ ษทั ผูค้ า้ หรื อลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
ทางด้านมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ มีการดูแลความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีการปรึ กษาหารื อกับธนาคารและผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ และบริ ษทั ฯ กําลังพิจารณาในเรื่ องการทําสิ นเชื่อเพื่อ
การนําเข้า (Trust Receipt) เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะตํ่าลง ซึ่ งบริ ษทั ฯ กําลังพิจารณาตามความเหมาะสม
ส่ วนเรื่ องการขอหลักประกันจากลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู ง บริ ษทั ฯ พิจารณาตามความเหมาะสมว่าลูกค้าดังกล่าวมีศกั ยภาพหรื อ
แผนการที่จะจัดการชําระหนี้อย่างไร แล้วจึงกําหนดมาตรการหรื อกําหนดให้สินเชื่อที่เหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละราย
บริ ษทั ฯ ขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอให้บริ ษทั ฯ เชิญชวน บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ในบริ ษทั ฯ แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯ ต้องคํานึ งถึงเรื่ องปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูผ้ ลิตรายอื่นๆ ด้วย เพราะผูผ้ ลิตรายอื่นอาจจะไม่
สบายใจที่บริ ษทั คู่แข่งกลายมาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
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นายเอกรัฐ จารัตน์กล่าวเห็นด้วยกับการที่บริ ษทั ฯ จะไม่ต่อประกันภัยสิ นเชื่ อทางการค้า (Credit Insurance) เนื่ องจากค่าเบี้ย
ประกันที่สูงขึ้นจะเป็ นภาระของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งทําการจ่ายมากกว่าจํานวนเงินค่าสิ นไหมที่บริ ษทั ได้รับชดใช้ และได้ซกั ถามเกี่ยวกับเรื่ อง
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้นและศักยภาพของสิ่ งก่อสร้างและสิ่ งอํานวยความสะดวกของบริ ษทั ฯ ต่อการขยายตัวของธุรกิจ
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามว่าบริ ษทั ฯ ได้ติดตามดูแลการไหลเวียนของเงินอย่างใกล้ชิด และบริ ษทั ฯ จะทําการ
กูย้ ืมเมื่อจําเป็ นเท่านั้นโดยเป็ นการกูร้ ะยะสั้นทั้งหมด ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ใช้สินเชื่อเพื่อการนําเข้า (Trust Receipt) สําหรับสิ นค้านําเข้า
บางส่ วน เนื่ องจากดอกเบี้ ยจะตํ่ากว่าเงิ นกูป้ ระเภทอื่น ส่ วนศักยภาพของสิ่ งก่อสร้ างและสิ่ งอํานวยความสะดวกของบริ ษทั ฯ นั้น ใน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราการใช้งานของยานพาหนะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 ของยานพาหนะทั้งหมด ในส่ วนของคลังสิ นค้า บริ ษทั ฯ ได้ใช้
พื้นที่เต็มที่แล้ว และมีการเช่าพื้นที่คลังสิ นค้าจากภายนอกด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะลงทุนในคลังสิ นค้าด้วยวิธีเช่าเพื่อไม่มีผลผูกพันในระยะ
ยาวเนื่องจากการเช่าคลังสิ นค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยอดขายและตามธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ใช้วงเงินสิ นเชื่อที่มีอยูเ่ พียงร้อยละ 25 และ
ติดต่อใช้สินเชื่ออยูก่ บั สถาบันการเงิน 6 รายโดยที่บริ ษทั ฯ หมุนเวียนติดต่อกับสถาบันดังกล่าวอยูต่ ลอดเวลาเพื่อคงวงเงินไว้และทําการ
ปรึ กษาหารื อกับผูบ้ ริ หารของสถาบันดังกล่าวเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ประกอบการบริ หารธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อไป
นายเอกรัฐ จารัตน์ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่บริ ษทั ฯ ได้รับอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามว่าบริ ษทั ฯ ได้รบผลกระทบน้อยมากจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
นายชัชวาลย์ พิพฒั น์ธรรมกุลซักถามเกี่ยวกับสิ นค้าประเภทพลาสติกพีวีซีที่มีบริ ษทั ผูค้ า้ หลักเพียง 1 หรื อ 2 รายเท่านั้น ประธาน
กรรมการบริ หารตอบข้อซักถามว่าบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมการหาบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าประเภทพลาสติกอื่นๆ ไว้แล้วหากเกิ ดเหตุการณ์ที่ไม่
แน่นอนในอนาคต แต่ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการติดต่อกับผูค้ า้ สิ นค้าประเภทพลาสติกใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังมี
ความสัมพันธ์ที่ดีอยูก่ บั บริ ษทั ผูผ้ ลิตในปั จจุบนั
ไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่ องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา
ประมาณ 11:20 น.

ลงลายมือชื่อ
(นายวิระ มาวิจกั ขณ์)
ประธานที่ประชุม
ลงลายมือชื่อ
(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)
เลขานุการบริ ษทั

ลงลายมือชื่อ
(นายธิติ กําเหนิดดี)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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เอกสารแนบ 2

รายงานประจําปี 2554
รายละเอียดตาม CD รายงานประจําปี
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เอกสารแนบ 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจํานวนครั้ง / สัดส่ วนการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจําปี ในหัวข้อ คณะกรรมการ และโครงสร้างการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการบริ ษทั รายเดิมที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังนี้
1. นายวิระ มาวิจกั ขณ์ (กรรมการ, ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ)
2. รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ (กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์ (กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการฝ่ ายบริ หาร)
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ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายวิระ มาวิจกั ขณ์

การถือหุ น้ ในบริ ษทั

0 หุ น้ คิดเป็ น 0.00%

ตําแหน่งในบริ ษทั

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ

68 ปี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

3 ปี (นับจากการกลับเข้าดํารงตําแหน่ง หลังจากออกตามวาระในปี 2552)
- ปริ ญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม/สัมนา

-

ประวัติการทํางาน

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 26/2546
ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) 17/2550
อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูต้ รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก. ศรี ไทย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand)
อาจารย์ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน 0 แห่ง
ไม่มี
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 4 แห่ง
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีที ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จํากัด
- กรรมการ และที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั รี ฟายน์เทค จํากัด
บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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ชื่อ-ชื่อสกุล

รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

การถือหุ น้ ในบริ ษทั

100,000 หุน้ คิดเป็ น 0.05%

ตําแหน่งในบริ ษทั

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ

76 ปี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง

3 ปี (นับจากการกลับเข้าดํารงตําแหน่ง หลังจากออกตามวาระในปี 2552)

วุฒิการศึกษา

- เทียบเท่าปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in
Gothenburg ประเทศสวีเดน
- ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม/สัมนา

- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) 32/2548

ประวัติการทํางาน

-

กรรมการบริ หาร ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริ หาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการอํานวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาบริ หารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน 1 แห่ง
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ภัทรลีสซิ งจํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 1 แห่ง
- กรรมการบริ หาร หน่วยวิจยั -พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

26

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์

การถือหุน้ ในบริ ษทั

8,226,000 หุน้ คิดเป็ น 4.11 %

ตําแหน่งในบริ ษทั

กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผูจ้ ดั การ

อายุ

48 ปี

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา
อบรม/สัมนา

3 ปี (นับจากการกลับเข้าดํารงตําแหน่ง หลังจากออกตามวาระในปี 2552)
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 72/2549
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ น 15/2548

ประวัติการทํางาน

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จํากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั ตะล่อมสิ น พลาสติก จํากัด
- ตัวแทนขาย บริ ษทั เอ็มซี พลาสติก จํากัด

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

บริ ษทั ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

บริ ษทั อื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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เอกสารแนบ 4

การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
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วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมีการ
สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียน โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors
Association: Thai IOD) แล้วได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทน กรรมการประจําปี 2555 โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี
2554 เป็ นดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้
1.1. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

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

ปี 2555

ปี 2554

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

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

ปี 2555

ปี 2554

20,000
15,000

20,000 บาท
15,000 บาท

ปี 2555

ปี 2554

บาท
บาท
บาท
บาท

1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

15,000

15,000 บาท

1.3.2. กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

10,000

10,000 บาท

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

ปี 2555

ปี 2554

30,000
25,000
20,000

30,000 บาทต่อเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
20,000 บาทต่อเดือน

3. โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัสประจําปี
พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั
(Performance base) ซึ่ งอาจคํานึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรื อ อัตราการเพิ่มขึ้น
ของกําไรสุ ทธิ เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี
สําหรับโบนัสประจําปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจํานวน 1,720,000
บาท ซึ่ งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่ วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริ งในปี 2554 จํานวน 2,280,000 บาท
รวมเป็ นจํานวน 4,000,000 บาท
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4. ทั้งนี้กาํ หนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จํากัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอาํ นาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอื่นได้ตามความเหมาะสม
ภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่ มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555
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เอกสารแนบ 5

หนังสื อมอบฉันทะ

31

หนังสื อมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน หรื อท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริ ษทั กําหนด
คนใดคนหนึ่ง เข้าร่ วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะโปรด
ส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริ ษทั ภายในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555
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Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ ก
Proxy Form A
(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................
I/We
สัญชาติ.............................................................................................
Nationality

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

อยูบ่ า้ นเลขที่..................................................... ถนน.......................................................แขวง/ตําบล.................................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………….……………...
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited,
โดยถือหุ น้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม............................................... หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสี ยง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ สามัญ ............................................ หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ บุริมสิ ทธิ ...................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
2. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As my/our proxy holder to attend and vote in the 2012 Annual General Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสื อมอบฉันทะ บัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
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.

34

หนังสื อมอบฉันทะ ข
Proxy Form B

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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

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

อยูบ่ า้ นเลขที่..................................................... ถนน.......................................................แขวง/ตําบล.................................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………….……………...
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม............................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสี ยง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ สามัญ ............................................ หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุน้ บุริมสิ ทธิ ...................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
here by appoint
1. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
2. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
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3. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
หรื อ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or assign a proxy to the independent Director
4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
อายุ 61 ปี
Dr. Pisit Leeahtam
Age 61
อยูบ่ า้ นเลขที่ 111/150 ถนน นครสวรรค์
แขวง/ตําบล วัดโสมนัส
Address
111/150 Nakornsawan Road
Subdistrict Wat Sommanat
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10100
Province
Bangkok
Postal Code 10100

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

5. นายวิระ มาวิจกั ขณ์
อายุ 68 ปี
Mr. Virah Mavichak
Age 68
อยูบ่ า้ นเลขที่ 340/1
ซอย สุ ขมุ วิท 68
ถนน สุ ขมุ วิท
Address
340/1
Soi Sukhumvit 68
Sukhumvit Road
เขต/อําเภอ บางนา
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10260
District Bangna
Province Bangkok
Postal Code 10260

แขวง/ตําบล บางนา
Subdistrict Bangna
ประเทศไทย
Country Thailand

6. รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
อายุ 76 ปี
Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna Age 76
อยูบ่ า้ นเลขที่ 116
ซอย พระรามเก้า 49
ถนน เสรี 6
Address
116
Soi Praram 9
Seri 6 Road
เขต/อําเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10250
District Suanluang
Province Bangkok
Postal Code 10250

แขวง/ตําบล สวนหลวง
Subdistrict Suanluang
ประเทศไทย
Country Bangkok

7. นายสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์
Mr. Suchart Suphayak
อยูบ่ า้ นเลขที่64/16
Address
64/16
เขต/อําเภอ
วัฒนา
District Wattana

อายุ 54 ปี
Age 54
ซอย เอกมัย10
ถนน สุ ขมุ วิท
Soi Eakamai 10
Sukhumvit Road
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10110
Province Bangkok
Postal Code 10110
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แขวง/ตําบล พระโขนงเหนือ
Subdistrict Phrakahnong Nuar
ประเทศไทย
Country Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
ประจําปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่
2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริ ษทั มอบหมายให้ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ นั้นไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ
As my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows
วาระที่
Agenda
1

รายการ
Subject

เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง
Approve Not approve Abstain

เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554
Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year
2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

2

เรื่ อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการของบริ ษทั ในรอบปี 2554
Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of
business operations of the Company during the year 2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

3

เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal
year ended on 31st December 2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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วาระที่
Agenda
4

รายการ
Subject

เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง
Approve Not approve Abstain

เรื่ อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554
Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the
business operations of the year 2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

5

เรื่ อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ
Consideration for election of Directors replacing the retired ones
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all Directors
การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows :
1. นายวิระ มาวิจกั ขณ์
Mr. Virah Mavichak

2. รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna

3. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
Mr. Siri Thirawatthanawong

4. .............................................................
6

เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Consideration and approval of directors’ remunerations.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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วาระที่
Agenda
7

รายการ
Subject

เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง
Approve Not approve Abstain

เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

8

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other Issue (if any)
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
The vote(s) of the proxy holder in any issue(s) not in conformity with the given proxy is considered incorrect and not representing
myself as the shareholder
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 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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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
.
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team
3. ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
In the case of the actual agenda to be considered is more than the agenda which are stipulated above the shareholder can add
into the proxy.
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หนังสื อมอบฉันทะ ค (แบบทีใ่ ช้ กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C
เขียนที่..............................……………………..
Made at
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .................
Date
Month
Year

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

สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่................................................... ถนน....................................................แขวง/ตําบล............................................…....
Residing at No.
Road
Subdistrict
เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………….……………......
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian) ให้กบั ..................................................................................................
As the role of custodian for
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม............................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสี ยง
Holding a total number of
share, with the voting right of
vote(s)
หุ น้ สามัญ ............................................ หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Common stock
share, with the voting right of
vote(s)
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ...................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
(2) ขอมอบฉันทะให้
here by appoint
1. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
2. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
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3. ชื่อ............………..............................................................อายุ.....................ปี
Name
Age
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................….ถนน............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................
Residing at No.
Road
Subdistrict
District
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………......
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจําปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่
2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
As my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General Shareholder’s Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I proxy the proxy holder to join the meeting and vote on the followings
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Proxy in accordance with the total shareholding and the rights to vote
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Proxy party for
หุน้ สามัญ ............................... หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ .............................. เสี ยง
common stock
share, with voting right of
vote(s)
หุน้ บุริมสิ ทธิ .......................... หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ .............................. เสี ยง
Preferred stock
share, with the voting right of
vote(s)
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด .................................... เสี ยง
Total voting right of
vote(s)
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows
วาระที่
Agenda
1

รายการ
Subject

เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง
Approve Not approve Abstain

เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554
Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year
2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

2

เรื่ อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินการของบริ ษทั ในรอบปี 2554
Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of
business operations of the Company during the year 2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

3

เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal
year ended on 31st December 2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

4

เรื่ อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554
Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the
business operations of the year 2011.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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วาระที่
Agenda
5

รายการ
Subject

เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง
Approve Not approve Abstain

เรื่ อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ
Consideration for election of Directors replacing the retired ones
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all Directors
การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
Approve the appointment of certain Directors as follows :
1. นายวิระ มาวิจกั ขณ์
Mr. Virah Mavichak

2. รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna

3. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
Mr. Siri Thirawatthanawong

6

4. ...................................................................
เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Consideration and approval of directors’ remunerations.
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

7

เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

8

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other Issue (if any)
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
The vote(s) of the proxy holder in any issue(s) not in conformity with the given proxy is considered incorrect and not representing
myself as the shareholder
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่การไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
.
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
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หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team
3. ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
In the case of the actual agenda to be considered is more than the agenda which are stipulated above the shareholder can add
into the proxy.
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ใบประจําต่ อหนังสื อมอบฉันทะ
Annex to the Form of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Global Connections Public Company Limited
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
At the 2012 Annual General Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 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 ………………………เรื่ อง………………........................................……………………………………………………………
Agenda
Subject
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ …………………เรื่ อง…………………………............................................……………………………………………………
Agenda
Subject
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ …………………เรื่ อง………………………………………………………………………….......................................………
Agenda
Subject
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
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วาระที่ …………………เรื่ อง………………………………………………………………………….......................................………
Agenda
Subject
1. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
2. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows,

เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
วาระที่ …………………เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda
Subject
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................................................................................
เห็นด้วย…………....………เสี ยง ไม่เห็นด้วย………….........…....เสี ยง งดออกเสี ยง…………..........…เสี ยง
Approve
vote(s) Not approve
vote(s) Abstain
vote(s)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Grantor

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (. ……………………………….) Proxy
วันที่ ............/.................../.............
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เอกสารแนบ 6
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยง
หลักฐานเพือ่ แสดงสิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ ม
1. กรณีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้แทน
หนังสื อเดินทางบริ เวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้ ตาม
รายชื่อดังต่อไปนี้
นายวิระ มาวิจกั ขณ์
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
รศ.เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
นายสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทําขึ้น และลงนาม
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ มายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันอังคารที่
30 มีนาคม 2555
กรณีมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- ผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ อาจมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะมากกว่า 1 รายได้แต่ไม่เกิน 3 ราย แต่ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุม
ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบ
มาพร้อมนี้
- ในกรณี ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากดูแลหุน้ จะใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้
- สําหรับผูถ้ ือหุน้ อื่นที่มิใช่ผลู้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้
จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่
ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงเพียงทางหนึ่ งทางใดเท่านั้น โดย
กําหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูร้ ับมอบฉันทะ แต่จะแบ่ง
หุ น้ เพื่อลงคะแนนเสี ยงเป็ นหลายทางไม่ได้
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มเวลาประชุ ม อย่างน้ อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบ
ข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
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3. กรณีผ้ถู ือหุ้นถึงแก่ กรรม
ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็ น
ผูจ้ ดั การมรดก ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้เยาว์
ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องนํา
สําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ
ให้ผอู้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้ง
ให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรื อสัญชาติต่างด้าว
• หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
• สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
หรือ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทย
• หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
• สําเนาหนังสื อรับรองการของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ หน่วยงานที่มีอาํ นาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่ งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
• สําเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทาง ของกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามดังกล่าว
กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
• หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
• สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วย
ราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิน 3 เดือน (สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษให้แนบคํา
แปลภาษาไทยมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล) ซึ่ ง
รับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้อธิบายไว้ในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ท่านสามารถ ดูขอ้ บังคับทั้งหมดในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ บน website ของบริ ษทั http://www.gc.co.th
ทั้งนีผ้ ้รู ับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุ ม จะต้ องแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจําตัวข้ าราชการ / หนังสื อเดินทาง (สํ าหรับ
ชาวต่ างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพือ่ ลงทะเบียน
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุ น้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

นายวิระ มาวิจกั ขณ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
68 ปี
0 หุ น้ คิดเป็ น 0.00%
- ปริ ญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- วุฒิสมาชิก
- อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผูต้ รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก. ศรี ไทย
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand)
- อาจารย์ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งงานในปัจจุบนั
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีที ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริ ษทั บี.เอส. เมทัล จํากัด
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์ จํากัด
- กรรมการและที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั รี ฟายน์เทค จํากัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
ไม่มี
- วาระที่ 2
ไม่มี
- วาระที่ 3
ไม่มี
- วาระที่ 4
ไม่มี
- วาระที่ 5
ไม่มี
- วาระที่ 6
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที่ 7
ไม่มี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
Resume of the Independent Directors
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

ประวัติการทํางาน

ตําแหน่งงานในปัจจุบนั

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
61 ปี
0 หุน้ คิดเป็ น 0.00%
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส
- สมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนูญ
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
- รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- นักเศรษฐศาสตร์ International Monetary Fund
- ประธานกรรมการ บริ ษทั พฤกษา เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทย แท็งค์ เทอร์มินลั จํากัด
- รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั หลักทรัพย์
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริ ษทั ทีพีที ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการ บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
- ประธานสภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย
- ประธานประจําประเทศไทย บริ ษทั จาร์ดีน แมธีสัน (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั จาร์ดีนเอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์วสิ เซส
- กรรมการ บริ ษทั จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั จาร์ดีน แปซิ ฟิค (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ควอลิต้ ี มิเนอรัล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
- นายกสมาคม สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แพน ราชเทวีกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
- วาระที่ 2
- วาระที่ 3
- วาระที่ 4
- วาระที่ 5
- วาระที่ 6
- วาระที่ 7

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ไม่มี
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุ น้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
76 ปี
100,000 หุน้ คิดเป็ น 0.05%
- เทียบเท่าปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in
Gothenburg ประเทศสวีเดน
- ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- กรรมการบริ หาร ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริ หาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอํานวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เลขาบริ หารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งงานในปัจจุบนั
- กรรมการบริ หาร หน่วยวิจยั -พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ภัทรลีสซิ งจํากัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
ไม่มี
- วาระที่ 2
ไม่มี
- วาระที่ 3
ไม่มี
- วาระที่ 4
ไม่มี
- วาระที่ 5
ไม่มี
- วาระที่ 6
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที่ 7
ไม่มี

54

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy
ประวัติกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
Resume of the Independent Director
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จํากัด (มหาชน)
Global Connections Public Company Limited
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหน่งในบริ ษทั
อายุ
การถือหุน้ ในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา

นายสุ ชาติ ศุภพยัคฆ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
54 ปี
0 หุน้ คิดเป็ น 0.00%
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบญั ฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทํางาน
- กรรมการ ตรวจสอบ บริ ษทั แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึ กษาทางการเงิน บมจ. โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์
- CFO บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ จํากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั กาดสวนแก้ว จํากัด
ตําแหน่งงานในปัจจุบนั
- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั โรงงาน นํ้าตาลทรายขาว เริ่ มอุดม จํากัด
- ผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราจีนบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม
- วาระที่ 1
ไม่มี
- วาระที่ 2
ไม่มี
- วาระที่ 3
ไม่มี
- วาระที่ 4
ไม่มี
- วาระที่ 5
ไม่มี
- วาระที่ 6
ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
- วาระที่ 7
ไม่มี
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เอกสารแนบ 7
แผนที่สถานที่ประชุม

ทางบริ ษทั ได้จดั บริ การรถรับส่ งเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ น้ ในการเข้าร่ วมประชุมฯ จากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรถจะออก
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.30 น. ทั้งนี้ท่านผูถ้ ือหุน้ กรุ ณาแจ้งความจํานงมายังบริ ษทั โดยติดต่อแจ้งมายัง
คุณพรพิมล ต่อไพบูลย์ หรื อคุณศิริรัตน์ ชินศิริโชคชัย แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 204 หรื อนําส่ งรายชื่อ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555

56

