รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2550
ของ
บริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน)
.......................................................................................................
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 10.30 น. ณ หองบุณฑริก โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด
กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 21 ราย และผูรับมอบฉันทะจํานวน 16 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับ
จํานวนหุนรวมกันได 122,891,900 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 81.93 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด
150,000,000 หุน ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2550 โดยกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหความไววางใจบริษัท โกลดไฟน แมนู
แฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) มาโดยตลอด พรอมกับกลาวยืนยันความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายโดยรวม
และไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ธอนตัน
จํากัด มาเขารวมประชุมครบทุกทาน ดังนี้
กรรมการผูเขาประชุม
1. นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
3. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส
4. นายภุชงค เตชะมาถาวร
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
5. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอนุชา กุลวิสุทธิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวเสาวณิตย พิศุทธิ์นารากูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นางสาวสุดา ศฤงคารจินดา
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นางสุมาลี โชคดีอนันต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด

และเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ประธานฯ ขอชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ ือหุน
ซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระ ดังนี้
- ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ รวมแลวเทากับ
จํานวนหุนทีต่ นถือ โดยใชใบลงคะแนนทีไ่ ดรับ ณ ตอนลงทะเบียน
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถอื หุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในแตละวาระเทานั้น
โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ดังกลาว หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดทีเ่ ขา
รวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ โดยใหผูถือหุน
ที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกมือขึน้ เพื่อที่เจาหนาที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและ
สรุปผลใหทราบตอไป
- กอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับวาระนั้น ๆ
ตามความเหมาะสมโดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถามกรุณาแจงชื่อและนามสกุลใหที่ประชุมทราบ
กอนซักถามหรือแสดงความเห็นดวยทุกครัง้
กอนที่ประธานฯ จะนําเขาสูวาระการประชุม ไดขอใหผูถือหุนที่สนใจเสนอชื่อรวมนับคะแนนเสียงใน
ครั้งนี้ ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูถือหุนทําหนาที่เปนคนกลางในการนับคะแนนคือ นางสาวเบญจพร ศุภเกียรติ
กําจร จากนั้นประธานเริ่มกลาวระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยวาระทั้งหมด 6 วาระ ตามลําดับดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจัด
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2549 เอกสารสําเนารายงานการประชุมไดจัดสงใหแกผูถือหุนกอนการประชุม
ตามเอกสารแนบตามสิ่งที่สงมาดวย 1
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม
2550 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 122,891,800 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 99.999919
- ไมเห็นดวย
-ไมมี- งดออกเสียง
100 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 0.000081
พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 และพิจารณาอนุมัตงิ บดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษทั ฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2549 ใหผูถือหุนทุก
ทานทราบลวงหนาแลว จึงขอสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2549 ใหทราบเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 และพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน

วาระที่ 2

ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่สงมา
ดวย 2 ดังนี้
ผลการดําเนินงานในรอบป 2549 สําหรับงบเฉพาะบริษัทฯ
- บริษัทฯ มียอดขายในป 2549 จํานวนเงิน 1,254 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,094 ลานบาท ในป 2548
จํานวน 160 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิม่ ขึ้นรอยละ 15 สําหรับยอดขายที่เปนเงินเหรียญสหรัฐในป
2549 เทากับ 33.08 ลานเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 27.04 ลานเหรียญสหรัฐในป 2548 เทากับ 6.04 ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 22
- ในสวนของกําไรขั้นตนประจําป 2549 จํานวน 298 ลานบาท ลดลงจาก 344 ลานบาทในป 2548
เทากับ 46 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 13 ทั้งนี้ เนื่องมาจากตนทุนราคาวัตถุดิบใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะราคาเนื้อเงินทีส่ ูงขึ้น 40-50% ในขณะทีก่ าร
ปรับราคาขายงานเงินของบริษัทฯ เปนแบบคอย ๆ ปรับราคา ซึ่งไมสามารถปรับราคาขายแบบกาว
กระโดดได เปนผลใหกําไรขัน้ ตนลดลงดังกลาว
- ในสวนของคาใชจายขายและบริหารในป 2549 ยอดเทากับ 131 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอด 94
ลานบาทในป 2548 เทากับ 37 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 39 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากคาเงินบาทที่ผันผวนแข็งคาขึ้นเปนอยางมาก คิดเปนจํานวนเงิน
25 ลานบาท และคาใชจายอืน่ ๆ ทางดานการขายอีกจํานวน 12 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ในป 2549 บริษัทฯ ยังคงมีกาํ ไรสุทธิคิดเปนจํานวนเงิน 129 ลานบาท แมวาจะ
ลดลงจากยอด 203 ลานบาทในป 2548 เทากับ 74 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 36 ก็ตาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2549 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 122,861,800 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 99.976
- ไมเห็นดวย
-ไมมี- งดออกเสียง
30,100 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 0.024
พิจารณาอนุมตั ิการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549
ประธานไดรายงานตอที่ประชุมฯ ถึงการพิจารณาการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายไมต่ํา
กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับผล
การดําเนินงาน สภาพคลอง แผนการลงทุน และปจจัยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู
ภายใตเงื่อนไขที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัท
ฯ มีกําไรสุทธิประจําป 2549 จํานวนเงิน 129.55 ลานบาท เปนผลใหบริษัทฯ สามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนไดตามที่กฎหมายกําหนดและขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดไว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.60 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 4
เมษายน 2550 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
วาระที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุน
ละ 0.60 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 122,888,800 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 99.9974
- ไมเห็นดวย
-ไมมี- งดออกเสียง
3,100 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 0.0026
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับป 2550
4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานกลาวถึงขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 ตามเอกสารแนบสิ่งที่สงมาดวย 3 กําหนดใหในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตองพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจาก
ตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดี 1 ใน 3 ใหกรรมการในจํานวนใกลเคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง
โดยกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สดุ เปนผูออกจากตําแหนง ทัง้ นี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูก
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระ อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดรวม 3 คน ประกอบดวย
1. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจดั การ
2. นายสิทธิชัย
เตชะมาถาวร กรรมการบริหาร
3. นางสาวเสาวณิตย พิศุทธิน์ ารากูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูมีประสบการณ ความรูและ
ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป ดังมีรายละเอียดประวัติพอสังเขปของ
กรรมการทั้ง 3 ทานตามเอกสารแนบสิ่งที่สงมาดวย 3
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
ตามที่ประธานเสนอ ซึ่งการลงมติผูถือหุนทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 122,888,300 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 99.9971
- ไมเห็นดวย
-ไมมี- งดออกเสียง
3,600 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 0.0029

วาระที่ 4

4.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2550
ประธานขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2550 โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมกับการทําหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอใหกําหนดคาตอบแทนในป 2549 ไม
เกิน 4.0 ลานบาท โดยจัดสรรดังนี้

- คาตอบแทนกรรมการรายเดือน ๆ ละ 10,000.- บาท
ยกเวนประธานกรรมการที่ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 60,000.- บาท
- เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 122,853,800 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 99.969
- ไมเห็นดวยจํานวน 3,000 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 0.0024
- งดออกเสียง
35,100 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 0.0286
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พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีของป 2550
ประธานที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 จากบริษัท แกรนท ธอนตัน
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 ซึ่งบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาว ไมมีความสัมพันธและไมมีสวน
ไดเสียกับบริษทั ฯ รวมทั้งกรรมการบริหารหรือผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของทุกทาน และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2550 เปนจํานวนเงิน 1,040,000.- บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 ตามที่ประธานเสนอ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 122,891,800 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 99.999919
- ไมเห็นดวย
-ไมมี- งดออกเสียง
100 หุน/เสียง คิดเปนรอยละ 0.000081
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ในที่ประชุมไมมีวาระอื่น ทีจ่ ะใหพิจารณารับทราบหรือเพื่ออนุมัติ
ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานทีส่ ละเวลามาเขารวมประชุมในวันนี้และปดประชุมเวลา

12.15 น.

(นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร)
ประธานที่ประชุม

