วันที่ 31 มีนาคม 2551
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
2. รายงานประจําป 2550 และงบการเงินประจําป 2550 ซึ่งประกอบดวยงบดุลและ
งบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
3. เอกสารประกอบวาระที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (แนะนําใหใชแบบ ข)
และขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
5. เอกสารหลักฐานตางๆ ที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม
6. ขอบังคับบริษัทในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการประชุมผูถือหุน
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการบริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) GFM ใครขอเชิญประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊น
เซส กรุงเทพฯ เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
บริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2550 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 10.30 ณ หองบุณฑริก โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ
คองคอรด กรุงเทพฯ ที่ผานมา ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว (รายละเอียด
สิ่งที่สงมาดวย 1)
ความคิดเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมถูกตองครบถวน เห็นสมควรใหที่
ประชุมผูถือหุน รับรองรายงานการประชุมดังกลาว

วาระที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 และพิจารณาอนุมัตงิ บดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2550 และอนุมัตงิ บดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
(รายละเอียดสิง่ ที่สงมาดวย 2) ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
- สินทรัพยรวม
914.80 ลานบาท
- หนี้สินรวม
94.84 ลานบาท
- รายไดรวม
1,711.59 ลานบาท
- กําไรสุทธิ
185.56 ลานบาท
- กําไรตอหุน
1.24 บาท
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เสนอรายงานคณะกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2550
ใหที่ประชุมรับรองและพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปของบริษทั สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ
พิจารณาอนุมตั ิการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 จํานวนเงิน 185,563,460 บาท
ตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูก ับผลการ
ดําเนินงาน สภาพคลอง แผนการลงทุน และปจจัยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ
โดยอยูภ ายใตเงื่อนไขที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบจายเงินปนผลประจําป จึงนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 150,000,000 หุน ใน
อัตราหุนละ 0.80 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000,000 บาท หรือ คิดเปนรอยละ 64.67 ของกําไร
สุทธิของงบรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ
ดังรายละเอียดขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2550 (ปที่เสนอ)
ป 2549 (ปทผี่ า นมา)
1. กําไรสุทธิ (บาท)
185,563,460
129,545,640
2. จํานวนหุน
150,000,000 หุน
150,000,000 หุน
3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน
0.80
0.60
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น
120,000,000
90,000,000
5. สัดสวนการจายเงินปนผล
รอยละ 64.67
รอยละ 69.47
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป
2550 ในอัตรา 0.80 บาทตอหุน ตามที่เสนอ ซึ่งจายใหแกผถู ือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่

วาระที่ 4

ปรากฎรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ณ วันที่ 4
เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับป 2551
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดรวม 3 คน ประกอบดวย
1. นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร
ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน
คงสุนทรกิจกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายภุชงค
เตชะมาถาวร
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ
โดยที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ www.goldfine-investor.com เชิญใหผูถือหุนเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ รวมทั้งการเสนอ
ระเบียบวาระตาง ๆ แตไมมกี ารเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ
ตามกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผา นคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดรว มกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฎิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง
3 ทานที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ สมควรเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน (รายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย 3)
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่
ออกตามวาระดังกลาวใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูมี
ประสบการณ ความรูและความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯตอไป
และพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551
ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ซึ่งการกําหนดคาตอบแทน
ของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมี
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไดผาน
การพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไร
ของบริษัทฯ แลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในอัตราเดิมเทาปที่ผานมา
ไมเกินปละ 4.0 ลานบาท ตามที่เสนอโดยจัดสรรดังนี้
1. ใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนรายละ 10,000.- บาท ตอเดือนเปนประจําทุกเดือน
(ยกเวนประธานกรรมการ)

วาระที่ 5

2. ใหประธานกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 60,000.- บาท
3. ใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับเบี้ยประชุม เฉพาะในครั้งที่มาประชุมรายละ 10,000.- บาท
ตอครั้ง
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ ในอัตราเดิมไมเกินปละ 4.0 ลานบาท โดยจัดสรรตามรายละเอียดดังกลาว
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีของป 2551
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
สามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพจิ ารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางสุมาลี โชคอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลาประมาณเกือบ 2 ป ตั้งแต
ไตรมาส 3 ป 2549)
ซึ่งบริษัทผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีดังกลาว ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ
รวมทั้งกรรมการบริหารหรือผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของทุกทาน
สําหรับการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ประจําป 2551 เปนจํานวนเงิน 1,060,000.- บาท สําหรับคาตอบแทนในรอบปที่ผานมาจะอยูที่
จํานวนเงิน 1,040,000.- บาท ซึ่งในปนี้คาตอบแทนสูงกวาเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวจึงมี
ธุรกรรมและเอกสารที่ตองตรวจสอบเพิ่มขึน้
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 2 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้งนายสมคิด เตีย
ตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสุมาลี โชคอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3322 แหง บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ซึ่งนางสุมาลี โชค
อนันต เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแลวเปนระยะเวลาประมาณเกือบ 2 ป ตั้งแต
ไตรมาส 3 ป 2549-2550 โดยปฎิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา และขออนุมัติ
คาตอบแทนผูส อบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวน 1,060,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอ นเปน
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จํานวน 20,000.- บาท หรือรอยละ 1.92 สําหรับคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคลองกับการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัทเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวจึงมีธุรกรรมและเอกสารที่ตองตรวจสอบ
เพิ่มขึ้นทําใหผูสอบบัญชีตองใชเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามที่เสนอ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัท โกลดไฟน
แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) หรือ GFM ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองจามจุรี 2
ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส กรุงเทพฯ เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุน ลงทะเบียนตัง้ แตเวลา 8.30 น. หากผูถือหุน ทานใด ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขา
รวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ
แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นตอบริษทั ฯ กอนเขารวมการประชุม สวนผูถือหุนตางชาติ ซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ
แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหุน ที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 สามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดสิ่งทีส่ งมาดวย 5 เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามผูถือหุนได โดยขอใหทา นผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย
อนึ่ง หากทานผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยหรือคําถามที่ตองการใหทางบริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมผูถือหุน
ประจําป 2551 สามารถสงคําถามลวงหนามาที่บริษัทฯ โดยสงผานทาง e-mail : investor@goldfinemfg.com หรือ
เว็บไซด www.goldfine-investor.com หรือ www.goldfinemfg.com แฟกซ 02-3260069 หรือโทรแจงไดที่เบอร 023260180 สํานักเลขานุการกรรมการบริษัทฯ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน)

(นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร)
ประธานกรรมการบริหาร

