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เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 52 

บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัที ่24 มถินุายน 2563 เวลา 10.00 น.  

โดยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส*์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัฯ มคีวามตระหนกัและห่วงใย

ต่อสุขภาพของผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สี่วนร่วมในการจดัประชมุเป็นอย่างยิง่ ดว้ยเหตน้ีุคณะกรรมการบริษทัในการประชมุ

คร ัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงการรูปแบบการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2563 ใหเ้ป็นการด าเนินการประชมุผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์ามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความม ัน่คง

ปลอดภยัของการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 1 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

        วนัที ่2 มถินุายน 2563 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที ่52) 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 51 ประชมุเมือ่วนัที่ 30 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3  ประวตัผูิท้ีเ่สนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5  รายชื่อและขอ้มลูกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6  เงือ่นไขและวธิกีารการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชมุ และเอกสารทีต่อ้งยื่นประกอบเพือ่แสดง

ตวัตน 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7  กฎและขอ้บงัคบัของบรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข (หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ         

download จาก https://www.goodyear.co.th/investor-relations) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9  ระเบยีบและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส  ์

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 11 การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั") ไดม้มีติใหจ้ดัประชุมสามญัของผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที ่52) ในวนัพธุที ่24 มถินุายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดย

มรีะเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 1: พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 51 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 30 

เมษายน 2562 

ขอ้มลูประกอบ: ส าเนารายงานการประชุมสามญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 51 ที่ไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 

รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษิทัไดจ้ดัการประชุมสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่51 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 ซึง่บริษทั

ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุขึ้นตามกฎหมายแลว้ และไดน้ าส่งส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม และบริษทัไม่ไดร้บัขอ้เสนอใหท้  าการ

แกไ้ขรายงานการประชมุแต่อย่างใด  



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 2 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 51 

ดงักลา่วถกูตอ้งและครบถว้น จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 2: พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบักจิกรรมของบรษิทั  

 

ขอ้มลูประกอบ: รายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม) 

("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปีใหก้บัผูถ้ือหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดั

ประชมุสามญัประจ าปี โดยทีบ่รษิทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 

2562 ซึง่มขีอ้มลูตามทีก่  าหนดใน พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ จงึประสงคเ์สนอ

ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานประจ าปี 2562 ของบรษิทั รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2   

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงาน

ประจ าปี 2562 ของบรษิทั 

 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบจงึไมต่อ้งลงมติ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 พรอ้มรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

ขอ้มลูประกอบ: งบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ซึ่งก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท า  

งบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบบญัชีของบริษทัที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของบริษทั

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายชยัศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขที่ 4526 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัแลว้ เหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

บริษทัพิจารณาอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 

ขอ้มลูงบการเงนิ (บางสว่น) ของบรษิทั 

       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จ านวน 

2562 2561 

สนิทรพัยร์วม 6,302 6,124 

หน้ีสนิรวม 2,564 2,265 

รายไดร้วม 3,892 3,859 

ก าไรสุทธิ (-60.6) 34 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) (-8.19) 4.57 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่าน

การพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 2 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 4: พจิารณาอนุมตังิดจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 

ขอ้มลูประกอบ: งบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล บริษ ัทไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมการจะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีจากผลก าไรของบรษิทัเป็นส าคญั 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ 

และตามขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั การจ่ายปนัผลจะกระท าไดต่้อเมือ่บริษทัมกี าไรโดยจะจ่ายจากก าไรสุทธิ และ

ก าไรสะสม ซึ่งก าหนดว่าตอ้งจ่ายภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มีมติ นอกจากน้ี บริษทัมนีโยบาย

การจ่ายเงนิปนัผลโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัในปีที่ผ่านมาและความตอ้งการใชเ้งนิลงทุนในอนาคต 

โดย ณ สิ้นปีบญัช ี2562 บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธ ิ60.6 ลา้นบาท จงึไมม่ผีลก าไรจากการด าเนินงานปี 2562 เพยีงพอแก่

การจ่ายเงนิปนัผล โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาถงึผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็น

ในการลงทุน การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัประกอบดว้ย 

คณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาประกาศงดจ่ายเงนิปนัผล โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 2562 2561 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ(ลา้นบาท) (-60.6) 34 

2. ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) (-8.19) 4.57 

3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0 5 

4. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (รอ้ยละ) N/A 109 

5. จ านวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 

6. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น (ลา้นบาท) 0 37 

 

งดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุ 

 

มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดใหบ้ริษทัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงนิทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกว่าเงนิทุนส ารองน้ีจะมจี  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบดัน้ี บริษทัมทีุนส ารองตามกฎหมาย

ครบถว้นแลว้ จงึไมต่อ้งจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอีก 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปนัผล

ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากบริษทัมผีลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการบริษทัได ้

พจิารณาถงึผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็นในการลงทนุ การส ารองเงนิไวเ้พือ่จ่ายช าระคืน

เงนิกูย้มืและเป็นเงนิทุนหมนุเวียนภายในบริษทัประกอบดว้ย และเหน็สมควรใหง้ดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 5: พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 

ขอ้มลูประกอบ: ประวตัิคณะกรรมการที่เสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม

วาระ และนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 และ 4 ตามล าดบั  

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให ้

ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้น้ีมกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่  

 

1. นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) กรรมการอสิระ 
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2. นายวฮีอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek)   กรรมการ 

3. นายไมเคิล มารเ์ตนส ์(Mr. Michael Martens) กรรมการ 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ

ในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวชิาชีพที่จ  าเป็น

และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย

เป็นรายบุคคลในช่วงทีผ่่านมา จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ความจ าเป็นและเหตผุล 

1. นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Swee 

Chuan Yeap) 

กรรมการอสิระ* เ ป็ น ผู ้ที่ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ มี

ประสบการณ์ดา้นการบริหารและการด าเนิน

ธุรกจิโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต ์

2. นายวฮีอง เค็ก (Mr. 

WeeHong Kek) 

กรรมการ เ ป็ น ผู ้ที่ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ มี

ประสบการณด์า้นกฎหมายธุรกจิ  

3. นายไมเคิล มารเ์ตนส ์(Mr. 

Michael Martens) 

กรรมการ เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในดา้นบญัชี การเงิน ธุรกิจยาง

เครื่องบนิ ยางรถยนต ์

หมายเหต ุ *ผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  ในเรื่องการถือหุน้ตาม

รายละเอียดขอ้ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ก าหนดไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ที่ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้ว่า 

นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

เกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลพจิารณาแลว้เหน็ว่านายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) 

เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดา้นการบริหารและการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาน

ยนต ์ท ัง้ยงัปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ย่างดยีิง่ 

 

ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสม เพือ่รบัการคดัเลอืก

เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2563 เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่

ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลที่เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมในการเป็นกรรมการมายงับริษทั 

 

ทัง้น้ี รายละเอียดของผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาดว้ย 3 และ 4 ตามล าดบั 
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ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 

ท่าน และกรรมการดงักลา่วมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงโดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและธรรมาภบิาล และการสรรหากรรมการในครัง้น้ีไดผ้่านกระบวนการกล ัน่กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ว่ามคุีณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน

หลากหลายวชิาชีพที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่าน

มา คณะกรรมการจึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) 2. นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek) 

และ 3. นายไมเคิล มารเ์ตนส ์(Mr. Michael Martens) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท ัง้สามท่านเป็นผูท้ี่มี

คุณสมบตัิครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัต าแหน่ง

กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ว่านายเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสามารถให ้

ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ีกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่าน ไม่ได ้

อยู่ในหอ้งประชมุคณะกรรมการบริษทั และไมไ่ดอ้อกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัในเรื่องดงักลา่ว 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยวธิีการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 13 

 

ระเบยีบวาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จ าเป็นตอ้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัประจ าปี 2563 โดย

ก าหนดหลกัเกณฑจ่์ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิ่นที่อยู่

ในประเทศไทยและไมไ่ดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทั ตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และไมม่ค่ีาตอบแทน

อื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการจงึมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยด าเนินการผ่านการพจิารณาอย่าง

รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถึงความ

เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไป

ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหนา้ที่

และความรบัผดิชอบของกรรมการ ท ัง้น้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บั

เงนิเดือนจากบริษทัเท่านัน้ที่มสีิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยน้ี คณะกรรมการสรรหาและธรร

มาภิบาลจึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชดุย่อยส าหรบัปี 2563 เท่ากบัอตัราในปี 2562 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 7 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 

1. ประธานกรรมการ  ปีละ 500,000 บาท  ปีละ 500,000 บาท 

2. กรรมการ ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  ปีละ 350,000 บาท  ปีละ 350,000 บาท 

2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 

1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล  ปีละ 100,000 บาท  ปีละ 100,000 บาท 

2. กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ทัง้น้ี ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ    

ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลทุกท่านไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดท ัง้ที่เป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน

นอกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้  

 

ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษทัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลและ

คณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายธุรกิจและ

การเติบโตของก าไรของบริษทั คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิให ้

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 ตามอตัราทีเ่สนอ 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุ  ทัง้น้ี กรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2563 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 

ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปีของ



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 8 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

บริษทั นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมนุเวียน

ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทั

มาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชี

เดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการ

หมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนันบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหินา้ที่   

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 3 ราย 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วามเหน็

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั โดยเป็นการแต่งตัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2560, 2561 และ 2562 เน่ืองจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

เอบเีอเอส จ ากดั เป็น 1 ใน 4 บริษทัช ัน้น าที่ใหบ้ริการสอบบญัชีในระดบัสากล มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มี

อตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชทีี่เหมาะสม รวมท ัง้ปฏบิตัหินา้ทีใ่นปีทีผ่่านมาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ าปี 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิของบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ทัง้น้ี บริษทัที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ มคีวามเป็นอิสระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วน

ไดส้่วนเสยีกบับริษทั และบริษทัไม่มบีริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่าง

ใด 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือ

รบัรองงบการเงนิของบรษิทั 

1. นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั 4526 3 ปี (ปี 2555 2560 และ

2561) 

2. นายประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ 4174 3 ปี (ปี 2552 - 2554) 

3. นางสาววราภรณ ์วรธติกิลุ 4474 - 

 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 

ค่าสอบบญัช ี(Audit fees) 1,900,000 1,900,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees) ไมม่ ี ไมม่ ี
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชปีระจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2563 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 8: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจด าเนินการไดใ้นที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ถา้มี) 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ที่

ประชุมสมควรพจิารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื่องที่มกีารแจง้ไวล้่วงหนา้เท่านัน้  เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้

ท ัง้หมดโดยรวม 

 

 ทัง้น้ี บริษทัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มสีิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 52 ในวนัที่ 29 

พฤษภาคม 2563 (Record Date) ในกรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดกรอกขอ้ความ

และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยบริษทัไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 พรอ้มเอกสารที่

ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 หรือท่านผูถ้ือหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 

(แบบท ัว่ไป) หรือแบบ ค. (คสัโตเดียน) ไดจ้าก www.goodyear.co.th/investor-relations  โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใด

แบบหน่ึงตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัดงัมรีายชื่อและรายละเอียด

ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนท่านได ้ในกรณีทีท่่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสอื

มอบฉนัทะที่ไดจ้ดัท าขึ้น และลงนามครบถว้นพรอ้มเอกสารและหลกัฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ภายในวนัที่ 

15 มถินุายน 2563 ตามทีอ่ยู่ดา้นลา่งน้ี หรอืโดย Email: gyth_cosc@goodyear.com 

 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

50/9 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง ปทมุธานี 12120 

 

เพื่อใหท่้านไดร้บัประโยชนสู์งสุดจากการประชุมและเป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน  

มคี าถามที่ประสงคจ์ะใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นใดของระเบยีบวาระการประชุมคร ัง้น้ี หรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษทั ท่าน

สามารถส่งค าถามลว่งหนา้ถงึเลขานุการบรษิทัตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ หรอืโดย Email: gyth_cosc@goodyear.com 

 

ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคร์บัรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสอื โปรดกรอกแบบฟอรม์ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 

10 ส่งกลบัมาทีท่ีอ่ยู่ขา้งตน้ หรอื โดย Email: gyth_cosc@goodyear.com เพือ่บรษิทัจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านต่อไป 

 

http://www.goodyear.co.th/investor-relations
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ 

 

   ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(นายลูกา้ เครปาโชลี)่ 

    กรรมการผูจ้ดัการ 

โดยค าส ัง่ของคณะกรรมการ 

     บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1                      หนา้ 13 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

รายงานการประชมุสามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่51 

ในวนัองัคารที ่30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ R6 โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

เลขที ่518/8 ถนนเพลนิจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

 

 

กรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วมประชมุ  

1. ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

2. นายลูกา้ เครปาโชลี ่ กรรมการบรหิาร (กรรมการผูจ้ดัการ)/กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

3. นายอรรถพร ขา่ยมา่น กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเยบ็ ซู ชวน 

 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

5. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

6. นายแอนดรูว ์คูเปอร ์

7. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

8. นายวฮีอง เค็ก กรรมการ 

หมายเหต ุ  

นายไมเคิล มาเตนส ์(กรรมการ) ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดเ้นือ่งจากตดิภารกจิด่วนทีต่่างประเทศ 

 

เลขานุการบรษิทั และที่ปรกึษากฎหมาย 

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบญัชีประจ าประเทศไทย บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

คุณจสัตน่ิา แกบ๊สกา 

 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิยางเครื่องบนิ และOTR, กูด๊เยยีร ์ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิค 

คุณอนิล ซงิห ์

 

ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั  Audit Partner 
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ที่ปรกึษากฎหมาย และสกัขีพยานการนับคะแนนจากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี่ จ ากดั 

1. คุณเทพชล โกศล    ทนายความหุน้ส่วน 

2. คุณวรษิฐา จติรวุฒโิชต ิ   ทนายความ 

 

เริ่มการประชมุ  

 

การประชมุเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิา 

 

คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั

ที่เขา้ร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัมีท ัง้หมด 9 ท่านเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 ท่านคิดเป็นรอ้ยละ 88.9 ของ

กรรมการท ัง้หมดของบรษิทั ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิและบญัชีประจ าประเทศไทย บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) ผูส้อบบญัชจีากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และทีป่รกึษากฎหมายและสกัขพียานการ

นบัคะแนนจากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี ่จ  ากดั  

 

จากนัน้ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะศึกษากฎและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้่ง

ใหผู้ถ้อืหุน้โดยแนบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และชี้แจงวธิกีารถามค าถาม การลงคะแนนเสยีง ดงัน้ี  

 

ระเบยีบการประชมุเกี่ยวกบัการถามค าถาม 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่้านผูถ้อืหุน้และท่านที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ของบริษทั สามารถถามค าถามที่

เกี่ยวกบัวาระการประชุมทีก่  าลงัพจิารณาโดยการยกมอืขึ้นและขอใหแ้จง้ชื่อและจ านวนหุน้ที่ถอือยู่ก่อนเริ่มถาม

ค าถามทกุครัง้เพือ่ประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชมุไดค้รบถว้น และถกูตอ้ง  

 

ระเบยีบการประชมุเกี่ยวกบัการลงคะแนนเสยีง 

• ท่านผูถ้อืหุน้ ท่านผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่มอบใหใ้นข ัน้ตอนการลงทะเบยีน 

โดยหุน้หน่ึงมสีทิธลิงคะแนนไดห้น่ึงเสยีง 

• การนบัผลคะแนนจะค านวณโดยหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมท ัง้คะแนนเสยีงตามบตัร

เสีย (ถา้มี) ออกจากจ านวนเสียงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ หรือจ านวนฐานคะแนนเสียงตามที่

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด  และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ย  

• เพือ่ความรวดเรว็ในการนบัคะแนน บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนส าหรบักรณี “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” 

ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้และท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่ลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึ้น 

เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดด้ าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนน  

• ส าหรบัท่านที่ลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” โปรดวางบตัรลงคะแนนไวบ้นโต๊ะตามที่น ัง่ของท่าน บริษทัจะ

ด าเนินการเกบ็บตัรดงักลา่วเพือ่เป็นหลกัฐานการลงคะแนนภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชมุแลว้ 
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• บตัรเสยี หมายถงึ กรณีที่ผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยนืยนัการลงคะแนน เช่น 

ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้ 

กรณีคสัโตเดยีน) หรอื กรณีทีม่กีารแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบั 

 

จากนัน้ ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ประธานในทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ลา่วเปิดการประชมุ และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า 

ขอ้มูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม ผูถ้ือหุน้มาร่วมประชุมมีดงัน้ี ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง 22 ราย ถือหุน้รวม 

30,651 (สามหมืน่หกรอ้ยหา้สบิเอด็) หุน้ รบัมอบฉนัทะ 22 ราย ถอืหุน้รวม 5,841,159 (หา้ลา้นแปดแสนสี่หมืน่หน่ึงพนั

หน่ึงรอ้ยหา้สบิเกา้) หุน้ รวมผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 44 ราย นบั

จ านวนหุน้รวมกนัได ้5,871,810 (หา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมืน่หน่ึงพนัแปดรอ้ยสบิ) หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 79.35 ของจ านวน

หุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ของบริษทัจ านวน 7,400,000 (เจ็ดลา้นสี่แสน) หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณณภทัร เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้  าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1: พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 50 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 

2561 

 

คุณณภทัร ไดเ้สนอรายงานการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่50 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 ซึง่ไดจ้ดัท า

ขึ้นตามกฎหมาย และบริษทัไดส้่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 

วนั นบัแต่วนัที่จดัประชุม และส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามค าถาม 

 

ที่ประชุมไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิวาระน้ีตามที่คณะกรรมการ

เสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีติรบัรองรายงานการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่50 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่25 

เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,485,243 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  
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หมายเหต ุ ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 11 ราย นบัจ านวนหุน้

รวมกนัได ้613,433 หุน้ รวมมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมท ัง้สิ้น 55 ราย นบัจ านวนหุน้

รวมกนัได ้6,485,243หุน้ 

 

วาระที่ 2 พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบักจิกรรมของบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรบัคุณลูกา้ เครปาโชลี่ กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัปี 

2561 รวมท ัง้ค าอธบิายและวเิคราะหจ์ากฝ่ายจดัการ สรุปไดด้งัน้ี 

 

สรุปขอ้มลูทางการเงนิปี 2561  

1. รายไดจ้ากการขายลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ และการ

เปลีย่นแปลงยกเลกิโมเดลรถยนตบ์างรุ่นส าหรบัยาง OE แต่ดว้ยยอดขายที่เพิ่มขึ้นของยางเครื่องบนิ จากการ

เตบิโตของธุรกจิยางเครื่องบนิ ช่วยท าใหผ้ลการด าเนินงานโดยรวมดขีึ้น 

2. ผลก าไรข ัน้ตน้ลดลงจาก 773 ลา้นบาทในปี 2560 เป็ 559 ลา้นบาทในปี 2561 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายที่

ต า่ลง ตน้ทนุวตัถดุบิเพิม่สูง และการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรงขึ้น 

ภาพรวมอตุสาหกรรม  

อุตสาหกรรมยางรถยนตถ์ดถอยเป็นปีที่ 2 ต่อเน่ืองกบัปีก่อน ซึ่งยอดจ าหน่ายของกู๊ดเยียรป์รบัตวัลงตามสภาวะ

อุตสาหกรรม ซึ่งสภาวะถดถอยน้ีเป็นผลจากความเชื่อม ัน่ในสภาวะเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค รวมถึงผลต่อเน่ืองจาก

นโยบายรถคนัแรกในปี 2554 เป็นปจัจยัหลกัทีท่  าใหอ้ตุสาหกรรมยางรถยนตล์ดลงอย่างต่อเน่ือง 

 

วตัถดุบิหลกั 

นอกจากความตอ้งการในตลาดที่ลดลง สภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตวั กูด๊เยยีร ์ยงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการ

เปลีย่นแปลงของตลาดวตัถดุิบอย่างรวดเร็วส่งผลใหต้น้ทุนการผลติสูงขึ้น โดยเฉพาะวตัถดุิ บประเภทคารบ์อนแบลค็ 

และอนุพนัธส์ารที่มนี า้มนัเป็นสารตัง้ตน้ ซึ่งจดัหาจากประเทศจีน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลก าไรขาดทุนในปี 2561 

ราคาวตัถดุบิทีสู่งขึ้นน้ี ส่วนหน่ึงมาจากการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองสิง่แวดลอ้มของประเทศจนีทีเ่ขม้งวดขึ้นกว่าเดมิ 

 

กลยุทธท์างธุรกจิ 

 บรษิทัไดเ้ริ่มใชก้ลยุทธทางธุรกจิแบบใหม ่คือ โมเดลธุรกจิเชื่อมโยง ซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั

ของกูด๊เยียรท่์ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยแต่ละองคป์ระกอบจะช่วยเพิ่ม ความตอ้งการ

สินคา้กู๊ดเยียรต่์อผูบ้ริโภค และท าใหก้ระบวนการซื้อยางง่ายดายขึ้น ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพิ่มเติม

ช่องทางจ าหน่าย การเพิม่เตมิการรบัรูต้ราสนิคา้ การปรบัปรุงช่องทางสือ่สารกบัผูบ้รโิภค 

 ข ัน้ตน้ของการใชโ้มเดลธุรกิจเชื่อมโยง เราไดร้บัความไวว้างใจจากสายการบนิช ัน้น าที่เลอืกยางเครื่องบนิแบบ

เรเดยีลของเราไปใช ้ส  าหรบัยางรถยนต ์เราไดร้บัเลอืกจากผูผ้ลติรถยนตช์ ัน้น าท ัง้เกาหล ีญี่ปุ่น และอเมริกาให ้
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เป็นผูจ้ดัหายางรถยนต ์OE นอกจากน้ี เรายงัไดป้รบัปรุงคู่มอืส าหรบัรา้นคา้กูด๊เยยีรอ์อโตแครเ์พื่อเพิ่มมูลค่า

ใหแ้ก่ลูกคา้ของเรา อีกท ัง้เปิดสาขาใหม่จ านวน 12 สาขาเพื่อขยายเครือข่ายรา้นคา้ปลีกใหค้รอบคลุม พื้นที่

เป้าหมายท ัว่ประเทศ ส าหรบัดา้นผลติภณัฑ ์เราไดแ้นะน ายางรถยนตแ์อสชวัแรนส ์ทริปเปิลแมกซ ์2 ออกสู่

ตลาด 

 

เราจะปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์

บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานปฏบิตัิงานดว้ยความซื่อสตัย ์ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ก าหนดอยู่ใน คู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจที่รวบรวมและส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยพนกังานจะตอ้ง

รบัทราบ ปฏบิตัิตาม และรายงานขอ้กงัวลเกี่ยวกบัการไม่ปฏิบตัิตามคู่มอืน้ีผ่านสายด่วนจริยธรรมของบริษทัซึ่งบริษทั

สนบัสนุนใหร้ายงานตลอดปี 2561 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมยต่์อตา้นคอรร์ปัช ัน่กบั แนวร่วม

ต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทยในปีทีผ่่านมา 

 

เมื่อจบการน าเสนอ เลขานุการบริษทัแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่า เน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระเพื่อทราบ และอาจมคี าถาม

เกี่ยวเน่ืองกบัผลประกอบการของบริษทั จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่คี  าถามสามารถถามค าถามเกี่ยวกบัวาระน้ีพรอ้มกนักบัวาระ

ถดัไปทีเ่ป็นวาระเกี่ยวกบัการอนุมตังิบการเงนิของบริษทั 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 พรอ้มรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

 

เลขานุการบรษิทั ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั โดยเสนอขอ้มลูประกอบ ดงัน้ี  

 

ขอ้มลูงบการเงนิ (บางสว่น) ของบรษิทั 

       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จ านวน 

2561 2560 

สนิทรพัยร์วม 6,124 5,676 

หน้ีสนิรวม 2,265 1,668 

รายไดร้วม 3,859 4,000 

ก าไรสุทธิ 34 138 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 4.57 18.65 
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ทัง้น้ี คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหถ้ามค าถามเกี่ยวกบัวาระน้ี และวาระที ่2 

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ผูถ้อืหุน้จ  านวน 16,400 หุน้ ถามว่าผลก าไรทีล่ดลงมากมสีาเหตจุากอะไร 

 

คุณลูกา้ เครปาโชลี ่ตอบค าถามว่า ปี 2561 กจิการยางเครื่องบนิเติบโตขึ้นจากการส่งออก แต่สดัส่วนธุรกจิหลกัของกูด๊

เยยีรป์ระเทศไทย คือ ธุรกิจยางรถยนต ์ซึ่งผลกระทบจากสภาวะตลาด ราคาตน้ทุนวตัถดุิบที่เพิ่มขึ้น การแข่งขนัดา้น

ราคาของคู่แขง่ในตลาดประกอบกนัท าใหธุ้รกจิไดร้บัผลก าไรลดลง 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าราคายางธรรมชาติปีที่ผ่านมาราคาลดลงมาก ตน้ทุนน่าจะถูกลง เน่ืองจากยาง

ธรรมชาตน่ิาจะเป็นส่วนประกอบหลกัประมาณ 70-80% จงึเหน็ว่าราคาตน้ทนุวตัถดุบิไมน่่าจะเป็นเหตผุลทีก่  าไรลดลง 

 

คุณลูกา้ เครปาโชลี ่ชี้แจงเกี่ยวกบัเรื่องวตัถดุิบว่า ตน้ทนุวตัถดุบิทีน่ าเสนอต่อที่ประชมุจะเหน็ว่าเป็นแนวโนม้ราคาช่วง 2 

ปีทีผ่่านมาไมใ่ช่เฉพาะปี 2561 ในส่วนของราคายางธรรมชาตทิี่ลดลงคือปี 2560 ไมใ่ช่ปี 2561 จงึอาจท าใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจ

คลาดเคลือ่นได ้ขอ้มลูตน้ทนุวตัถดุบิทีเ่พิ่มขึ้นน้ี ยงักระทบกบัผูผ้ลติยางท ัว่โลกในปี 2561 รวมถงึกูด๊เยยีร ์ประเทศไทย 

ส าหรบัสดัส่วนยางธรรมชาติที่ใชผ้ลติต่อเสน้มสีดัส่วนประมาณ 22% อีก 78% เป็นวตัถุดิบหลกัอื่น คือ Pigment , 

Carbon black และ Butadine ซึง่เป็นตน้ทนุส่วนทีสู่งขึ้น  

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ถามเพิม่เตมิต่ออกีว่า โครงการยางเครื่องบนิ สถานะเป็นอย่างไร รบัรูร้ายไดห้รอืยงั และเมือ่ใด 

 

คุณอนิล ซงิห ์ตอบค าถามว่า ส าหรบัโครงการลงทุนเป็นไปดว้ยดีตามที่วางแผน อีกท ัง้ใชง้บประมาณต า่กว่าที่ประมาณ

การไว ้โดยโครงการไดเ้ริ่มผลติ และจ าหน่ายสนิคา้แลว้  

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ชี้แจงว่าวตัถดุิบ ราคายางธรรมชาติปจัจุบนัไมไ่ดเ้พิม่ขึ้นเลย เน่ืองจากราคายางในประเทศ จาก

ข่าวมรีาคาตกต า่ต่อเน่ืองหลายปี จึงไม่น่าเชื่อว่าราคาตน้ทุนจะแพงขึ้น ส่วน  Carbon black และ Pigment เหน็ว่าเป็น

ส่วนประกอบเลก็นอ้ยเท่านัน้ จึงไม่ชดัเจนว่าเหตุที่ก  าไรลดลงเกิดจากตน้ทุนสูงขึ้นจริงหรือไม่ เพราะยอดขายก็ไม่ได ้

ต า่ลงมาก และถามเพิม่เตมิเกี่ยวกบัโครงการลงทนุยางเครื่องบนิว่า ทางโครงการไดเ้ริ่มผลติแลว้ยางเครื่องบนิมยีอดขาย

เท่าใด รบัรูร้ายไดต้ ัง้แต่เมือ่ไหร่ 
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คุณลูกา้ เครปาโชลี ่ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกบัเรื่องวตัถดุิบว่า ขอ้มลูที่น าเสนอมแีหล่งที่มาจาก Bloomberg ซึ่งเป็นขอ้มูล

ชดุเดยีวกนักบัทางกูด๊เยยีรท์ ัว่โลก และไดร้บัผลกระทบเฉกเช่นเดียวกนั ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ว่า สดัส่วนรายไดข้องกูด๊เยยีร ์

ประเทศไทย สดัส่วนธุรกิจหลกัคือยางรถยนต ์จึงเป็นส่วนที่ไดร้บัผลกระทบ ส าหร ับยางเครื่องบนิ เริ่มมรีายไดเ้ดือน

สงิหาคม 2561 เพราะฉะนัน้ ผลก าไรหรอืรายไดจ้ากโครงการลงทุนจงึยงัไมส่่งผลกระทบต่อรายไดอ้ย่างชดัเจน 

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกุล เหน็ว่าการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูจาก Bloomberg ไมถ่กูตอ้ง การน าเสนอควรจะน าเสนอว่าตน้ทุน

วตัถดุบิทีซ่ื้อมาที่แทจ้รงิคือ เท่าใด ขอใหต้รวจสอบขอ้มลูในส่วนน้ีอกีคร ัง้ 

 

ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ชี้แจงว่า ราคาตน้ทุนวตัถุดิบที่แทจ้ริง ไม่สามารถเปิดเผยไดเ้น่ืองจากเป็นความลบัของบริษทั 

ส าหรบัยางธรรมชาติที่จะน ามาใชน้ ัน้ จะตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานดว้ย ขอใหท้างคุณวิชยั เปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ท่านอื่นถามค าถามบา้ง 

 

คุณวิชยั ขอใหบ้ริษทัชี้แจงเพิ่มว่าการน าเสนอยงัมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้มูลราคาตน้ทุนวตัถุดิบที่ไดร้บั หากบริษทัไม่

สามารถตอบไดก้ใ็หช้ี้แจง และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุหากบรษิทัจะไมต่อบค าถามน้ี 

 

คุณแอนดรูว ์คูเปอร ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษทัตอบชดัเจนแลว้ว่า ก าไรที่ลดลงเป็นผลมาจากตน้ทุนวตัถดุิบที่เพิ่มขึ้น 

ซึ่งเป็นขอ้มลูที่สอดคลอ้งกนักบัการด าเนินธุรกิจของกูด๊เยยีรท์ ัว่โลก และผูผ้ลติยางรถยนตร์ายอื่น ๆ หากผูถ้อืหุน้ยงัมี

ขอ้สงสยัเพิม่เตมิ ทางบรษิทัยนิดชีี้แจง และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเมือ่เสรจ็สิ้นการประชมุน้ี 

 

คุณสถาพร โคธรีานุรกัษ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองจ านวน 10 หุน้ มคี าถามเกี่ยวกบังบการเงนิ ดงัน้ี 

1. งบการเงนิ ภาษาไทย หนา้ 75 หมายเหต ุ21 ทีบ่นัทกึไวเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีหรอืไม่ 

2. ในหนา้เดียวกนัมกีารบนัทกึรายการจ่ายเงนิสดเพือ่ซื้ออาคาร และอปุกรณ์รวมกนัปี 2560 และ2561 ประมาณ 

1,600 ลา้นบาท เป็นการจ่ายเรื่องอะไรบา้ง เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งโรงงานใหมเ่พยีงอย่างเดยีวหรอืไม่ 

3. Key Audit Matters บนัทึกความเห็นผูส้อบบญัชีเกี่ยวกบัเรื่องความเหมาะสมของการบนัทึกราคาทุนของ

อาคารโรงงาน เครื่องจกัร และอุปกรณ์ว่า “เน่ืองจากฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใจการพิจารณาค่าใชจ่้าย

ดงักลา่วขา้งตน้ว่าเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยฯ์ลฯ จงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัชีไดแ้ละ

อาจมผีลกระทบต่อก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างมสีาระส าคญั” จึงขอทราบว่า ผลกระทบนัน้อาจส่งผล

กระทบต่อการบนัทกึบญัชกี าไรขาดทนุอย่างไร จ านวนเท่าใด และจะเกดิ Deferred tax หรอืไม ่

 

คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั ตอบค าถามขอ้ 1 และขอ้ 3 ดงัน้ี 

1. รูปแบบการบนัทกึกระแสเงนิสดในหมายเหตนุัน้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีเหตทุีบ่นัทกึรายละเอียดกระแส

เงนิสดไวใ้นหมายเหตเุพือ่ใหง้บการเงนิสามารถอ่านไดง้า่ย และกระชบั 
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2. เรื่องส าคญัในการตรวจสอบเกี่ยวกบัการบนัทกึค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวกบัการก่อสรา้งโรงงานใหม่ค่อนขา้งสูง ในการ

บนัทกึบญัชีโรงงานมค่ีาใชจ่้ายบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกบัการสรา้งโรงงาน หรือบางประเภทที่เกี่ยวกบัการก่อสรา้ง

โรงงานแต่ไม่ไดบ้นัทึก การบนัทึกค่าใชจ่้ายผูส้อบบญัชีจึงเห็นว่ามคีวามส าคญัเป็นพิเศษ และจะตรวจสอบ

มากกว่าปกติ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบขอ้ผิดพลาดในสาระส าคญั ส่วน Deferred tax ไม่มี เน่ืองจาก

เงือ่นไขในการบนัทกึบญัชสีอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทางภาษแีลว้ 

 

คุณจสัติน่า เกบ๊สกา ตอบค าถามขอ้ 2 ว่า ค่าใชจ่้ายหลกัเกิดจากการก่อสรา้งโรงงานใหม่ในโครงการลงทุนส าหรบัยาง

เรเดยีล และมค่ีาใชจ่้ายเกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษา การปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติรวมอยู่ดว้ยในส่วนน้ี 

 

คุณวรีะศกัดิ์ ศรสีคีิ้ว ผูถ้อืหุน้จ านวน 23,800 หุน้ มคี าถาม ดงัน้ี 

1. เมือ่เดือนสงิหาคมเริ่มผลติยางเครื่องบนิ เป็นการขายในประเทศ หรือส่งออก การขายมสีดัส่วนรายไดร้วมอยู่

ในรายได ้3,800 ลา้นเท่าใด 

2. ทางบริษทัแจง้ว่าเรามีการยา้ยฐานการผลิตรถยนตซ์ึ่งท าใหม้ีค่าใชจ่้าย จึงอยากทราบว่าอยู่ในส่วนไหนขอ ง

ค่าใชจ่้ายของงบการเงนิ 

 

คุณจสัติน่า เกบ๊สกา ตอบค าถามว่าในงบการเงนิ ไดร้ายงานสดัส่วนรายไดต้ามหมายเหตุ 25 ของงบการเงนิว่าเป็นการ

จ าหน่ายในประเทศ หรือส่งออกเท่านัน้ ไม่สามารถรายงานแยกประเภทระหว่างยางเครื่องบนิและยางรถยนตไ์ด ้ยาง

เรเดยีลนัน้ส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายเพือ่การส่งออก 

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ผูถ้อืหุน้จ  านวน 16,400 หุน้ ถามว่า ขณะน้ี โครงการยางเครื่องบนิไดส้รา้งเสรจ็แลว้ใช่หรอืไม่ 

 

คุณอนิล ซงิห ์ตอบว่า เฟสแรกไดก่้อสรา้งเสรจ็สิ้นแลว้ และการผลติส่วนใหญ่ไดเ้ริ่มแลว้ใน SKU หลกั 

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ถามเพิม่เตมิว่าโครงการลงทนุยางเครื่องบนิมกีี่เฟส และจะเสรจ็สิ้นเมือ่ใด 

 

คุณอนิล ซงิห ์ตอบว่า ม ี3 เฟส และเรามกี าหนดการทีช่ดัเจนในการลงทนุแต่ละเฟส ส าหรบัเฟส 1 ด าเนินการเรยีบรอ้ย

แลว้ต ัง้แต่ปลายปี 2561 มลูค่าโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ160 หรอืประมาณ 5,600 ลา้นบาท 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมต่อไปว่าจากงบการเงนิหนา้ 71 บนัทกึว่ามกีารกูเ้งนิระยะส ัน้ 165 ลา้นบาท ระยะ

ยาว 687 ลา้นบาท เป็นการใชจ่้ายเกี่ยวกบัยางเครื่องบนิโดยเฉพาะหรอืไม่ 

 

คุณอนิล ซิงห ์ตอบค าถามน้ีว่า การกูเ้งนิระยะยาว เป็นเงนิกูส้  าหรบัโครงการยางเครื่องบนิ ส่วนเงนิกูร้ะยะส ัน้จ านวน 

165 ลา้นบาทใชส้  าหรบัเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การด าเนินงาน (Operational working capital) 
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คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล สอบถามอีกว่าในงบการเงนิ ส่วนของค่าเสื่อมราคา แสดงอยู่ในค่าใชจ่้ายส าหรบัการบริหารใช่

หรอืไม ่และส่วนของโครงการลงทนุจะตอ้งมกีารตดัค่าเสือ่มราคาคร ัง้แรก อยากทราบว่าจ  านวนเท่าใด 

 

คุณจสัติน่า เกบ๊สกา ตอบค าถามว่ารายละเอียดเรื่องค่าเสื่อมราคาสามารถดูไดจ้ากหมายเหตุ 21 ซึ่งค่าเสื่อมราคาปี 

2560 เป็นจ านวน 235 ลา้นบาท ปี 2561 จ านวน 266 ลา้นบาท ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการ

ลงทนุโครงการยางเครื่องบนิ 

 

คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเกี่ยวกบัยางเครื่องบนิว่า ยางเครื่องบนิมยีอดรายไดห้ลกัจากการส่งออก คิดเป็นจ านวน

เท่าใดในปี 2561 และทีบ่รษิทัชี้แจงว่าเริ่มขายในเดอืนสงิหาคม 2561 คิดเป็นยอดขายจ านวนเท่าใด 

 

คุณจสัตน่ิา เกบ๊สกา ตอบค าถามน้ีว่ารายไดส้่วนใหญ่ของยางเครื่องบนิมาจากการส่งออก ซึง่รายละเอยีดของรายไดจ้าก

การส่งออก หรอืจ าหน่ายในประเทศแสดงไวใ้นหมายเหต ุ25 ของงบการเงนิ 

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ถามเพิม่เตมิว่างบการเงนิ หมายเหต ุ25 แสดงเพยีงสดัส่วนรายไดจ้ากการส่งออก และการขาย

ในประเทศ อยากทราบรายละเอยีดสดัส่วนรายไดย้างเครื่องบนิอย่างเดยีวเป็นจ านวนเท่าใดในยอดส่งออก 

 

คุณอรรถพร ขา่ยมา่น ขอใหดู้หมายเหต ุ17 ว่ามกีารบนัทกึรายไดย้างเครื่องบนิจากกจิการที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน

แลว้ 

 

คุณแอนดรูว ์คูเปอรช์ี้แจงเพิ่มเติมว่าทางบริษทัไม่ไดแ้ยกสดัส่วนรายไดร้ะหว่างยางเครื่องบิน กบัยางรถยนต ์ตาม

นโยบายของบรษิทั 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล มคี าถามเกี่ยวกบัหมายเหตุ 16 ของงบการเงนิ ในเรื่องของการตดัค่าใชจ่้ายกบัค่าเสื่อมมีการ

แบ่งแยกถูกตอ้งหรือไม่ เน่ืองจากมรีายไดส้ามรอ้ยกว่าลา้น มกีารตดัค่าเสื่อมสองรอ้ยกว่าลา้น จึงอยากเขา้ใจว่าการตดั

ค่าใชจ่้ายถกูตอ้งหรอืไม ่และมผีลต่อก าไรหรอืไม ่เน่ืองจากท าใหเ้งนิปนัผลลดลงดว้ย 

 

คุณวรีะศกัดิ์ ศรีสค้ิีว ใหค้วามเหน็ว่า รายไดย้างเครื่องบนิในหมายเหตุ 17 ระบุไว ้109 ลา้นบาทจากกิจการที่ไดร้บัการ

ส่งเสริมการลงทุน ทางผูบ้ริหารควรตอบใหช้ดัเจน เน่ืองจากคุณวิชยัถามค าถามถูกตอ้งตรงตามวาระการประชุม ทาง

กรรมการ และกรรมการอสิระ หากมคีวามเหน็ใด กค็วรตอบใหช้ดัเจน จะท าใหก้ารประชมุกระชบัขึ้น 

 

คุณจสัติน่า เกบ๊สกาชี้แจงอีกคร ัง้ว่า ดงักล่าวมาแลว้ว่าหมายเหตุ 25 ในงบการเงนิ ไม่ไดแ้ยกสดัส่วนรายไดร้ะหว่างยาง

เครื่องบนิ กบัยางรถยนต ์แต่แสดงสดัส่วนการส่งออก และการจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งยางเครื่องบนิเป็นสดัส่วนหลกั

ของการส่งออก ส าหรบัหมายเลข 17 รายไดม้าจากกจิการยางเครื่องบนิทีไ่ดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ  
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คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั ตอบค าถามเกี่ยวกบัค่าเสือ่มราคาว่า การคิดค่าเสือ่มราคาจะไมไ่ดเ้กี่ยวขอ้งกบัหนา้รายงาน เรื่อง

ส าคญัในการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีส่วนเรื่องรายได ้300 กว่าลา้นทีก่ลา่วถงึ ไมพ่บในงบการเงนิว่าปรากฏอยู่ส่วนใด 

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ถามว่าค่าเสือ่มราคาของโครงการยางเครื่องบนิ สอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายไดห้รอืไม่ 

 

คุณชยัศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ชี้แจงว่าการคิดค่าเสื่อมราคา จะเริ่มคิดเมือ่ทรพัยส์ินอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และอายุการใช ้

งานของสนิทรพัย ์จึงไม่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัรูร้ายได ้และไม่มคีวามสมัพนัธก์นัระหว่างการคิดค่าเสื่อมราคากบัการรบัรู ้

รายได ้

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าหากเครื่องจกัรพรอ้มใชง้านแลว้ แต่ไม่มกีารใชง้าน จะตอ้งเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา

หรอืไม ่หากยงัไมไ่ดร้บัรูร้ายได ้กไ็มน่่าจะเริ่มหกัค่าเสือ่มราคา 

 

คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั ชี้แจงว่าจะตอ้งเริ่มคิดค่าเสือ่มราคาเมือ่พรอ้มใชง้านแลว้ แมว้่าจะไมไ่ดเ้ริ่มใชง้านจรงิกต็าม 

 

คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า หนา้ 71 งบการเงินระบุว่ามีก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งทาง

โครงการลงทนุชี้แจงว่าจะไมใ่ชเ้งนิกูจ้ะใชก้ าไรสะสมก่อน แต่ปจัจบุนัไดกู้เ้งนิมาใชใ้นโครงการแลว้  

 

คุณจสัตน่ิา เกบ๊สกา อธบิายว่า โครงการลงทุนจะเริ่มใชเ้งนิสด โดยไมเ่กี่ยวกบัการใชก้ าไรสะสม การกูเ้งนิระยะยาวเพื่อ

ใชใ้นโครงการลงทนุ และการกูย้มืเงนิระยะส ัน้เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงาน 

 

คุณชาญณรงค ์ไกรศรีสริิกุล ผูถ้อืหุน้จ านวน 2,800 หุน้ ถามว่า โรงงานเครื่องบนิ ปจัจุบนัมกี าลงัการผลติกี่เปอรเ์ซนต ์

และตอ้งผลติใหไ้ดเ้ท่าใดจงึจะถงึ Break even 

 

คุณอนิล ซงิห ์ตอบว่า เดอืนมกราคม 2562 ไดผ้ลติเตม็ก าลงัการผลติเรยีบรอ้ยแลว้  

 

ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ือหุน้ไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของ

บรษิทัส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการพจิารณา

และเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ พรอ้มรายงาน

ของผูส้อบบญัชดีงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 11 ราย นบัจ านวนหุน้

รวมกนัได ้26,804 หุน้ รวมมผูีถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมท ัง้สิ้น 52 ราย นบัจ านวนหุน้

รวมกนัได ้6,512,047 หุน้ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

เลขานุการบริษทั แถลงเรื่องการอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 ว่า เน่ืองจากบริษทัมกี าไร

สุทธิ และก าไรสะสมจากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 เพยีงพอที่จะจ่ายเงนิปนัผล คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอให ้

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาประกาศและจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทัตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี  

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 2561 2560 

1. ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 34 138 

2. ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 4.57 18.65 

3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 5 20 

4. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 109 106 

5. จ านวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 

6. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น (ลา้นบาท) 37 148 

 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 จากก าไรสุทธิและก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นเงนิจ านวน 5 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็นจ านวนเงนิ 37 

ลา้นบาท และจะก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มสีิทธิไดร้บัเงนิปนัผลประจ าปี 2561 (Record Date) ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม 

2562 ก าหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 และเหน็สมควรใหง้ดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

เงนิปนัผลส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 5 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธแิละก าไรสะสมของบรษิทัที่ได ้

เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ดงันัน้ผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล  าเนาอยู่ในประเทศไทย

สามารถขอเครดิตภาษคีืนไดเ้ท่ากบัจ านวนเงนิปนัผล คูณ 20/80 ท ัง้น้ีโดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากร

มาตรา 47 ทว ิก าหนด  
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มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดใหบ้ริษทัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงนิทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกว่าเงนิทุนส ารองน้ีจะมจี  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบดัน้ี บริษทัมทีุนส ารองตามกฎหมาย

ครบถว้นแลว้ จงึไมต่อ้งจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอีก 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้อืหุน้จ านวน 16,400 หุน้ ขอใหท้างคณะกรรมการพิจารณาอีกคร ัง้ว่าการจ่ายเงนิปนัผล 5 

บาทต่อหุน้นัน้ต า่เกนิไปจากเดมิทีเ่คยปนัผลที ่20 บาทต่อหุน้ 

 

ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ชี้แจงว่าการจ่ายเงนิปนัผลดูจากผลก าไรแต่ละปี ปีน้ีเรามกี าไรต่อหุน้ 4.57 บาท บรษิทัปนัให ้5 

บาท ซึง่เกนิกว่า 100% ขอใหคุ้ณวชิยัใจเยน็ส าหรบัการลงทนุ สถานการณ์ปจัจุบนั บรษิทักต็อ้งใชเ้งนิลงทนุในการขยาย

กจิการ ส่วนก าไรสะสมกบัเงนิสดเป็นคนละส่วนกนั การลงทนุของบรษิทัจงึไมน่ าก าไรสะสมมาใช ้และการจ่ายเงนิปนัผล

จ านวนน้ีคณะกรรมการพจิารณาว่าเหมาะสมแลว้ 

 

ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัจ่ิายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเสนอและอนุมตัิงดจดัสรร

ก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 5: พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 

เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ทุกคร ัง้ ให ้

กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม

ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ีมกีรรมการที่ตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่  

1. นายธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)   กรรมการ 

2. นายลูกา้ เครปาโชลี ่(Mr. Luca Crepaccioli)     กรรมการบรหิาร 
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3. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กรรมการอสิระ 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ

ในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวชิาชีพที่จ  าเป็น

และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย

เป็นรายบุคคลในช่วงทีผ่่านมา จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ความจ าเป็นและเหตผุล 

1. นายธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง  

(Mr. Dhiraphorn 

Srifuengfung) 

กรรมการ เ ป็ น ผู ้ที่ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ มี

ประสบการณ์ดา้นการบริหารและการด าเนิน

ธุรกจิ 

2. นายลูกา้ เครปาโชลี ่ 

(Mr. Luca Crepaccioli) 

กรรมการบรหิาร เ ป็ น ผู ้ที่ มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ มี

ประสบการณ์ดา้นการบริหาร การขายใน

ธุรกจิยางลอ้  

3. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ 

(Miss Chanapun 

Juangroongruangkit) 

กรรมการอสิระ* เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในดา้นบญัช ีการเงนิ  

หมายเหต ุ *ผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัในเรื่องการถือหุน้ตาม

รายละเอียดขอ้ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุม ก าหนดไวเ้ขม้งวดกว่า

ขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้ว่า  

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง โดย

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลพจิารณาแลว้เหน็ว่านางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ เป็นทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญในดา้นบญัช ีการเงนิ ท ัง้ยงัปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ย่างดยีิง่ 

 

ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสม เพือ่รบัการคดัเลอืก

เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวนัที่ 18 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที่ 18 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยวนัที่ 18 ธนัวาคม 2561  และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทั แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลที่

เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมในการเป็นกรรมการมายงับริษทั 

 

ทัง้น้ี รายละเอียดของผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาดว้ย 3 และ 4 ตามล าดบั 
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ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 

ท่าน และกรรมการดงักลา่วมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงโดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและธรรมาภบิาล และการสรรหากรรมการในครัง้น้ีไดผ้่านกระบวนการกล ัน่กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ว่ามคุีณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน

หลากหลายวชิาชีพที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่าน

มา คณะกรรมการจึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. นายธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 2. นายลูกา้ เครปาโชลี่  

(Mr. Luca Crepaccioli) และ 3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท ัง้สามท่านเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ว่า  

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี

กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่าน ไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชุมคณะกรรมการบริษทั และไม่ไดอ้อกเสียงในที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัในเรื่องดงักลา่ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

 

ไมม่คี าถามเพิม่เตมิจากทีป่ระชุม 

 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญกรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่านใหอ้อกจากหอ้งประชุมก่อนลงคะแนนเสยีง และขอใหผู้ ้

ถอืหุน้อนุมตัติามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิงัน้ี 

1. คุณธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

2. คุณลูกา้ เครปาโชลี่ (Mr. Luca Crepaccioli) 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

3. คุณชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit) 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

เลขานุการบรษิทั เรยีนเชญิกรรมการผูท้ ัง้ 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชมุ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 

เลขานุการบรษิทั ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 รายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการจงึมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยด าเนินการผ่านการพจิารณาอย่าง

รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถึงความ

เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไป

ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหนา้ที่

และความรบัผดิชอบของกรรมการ ท ัง้น้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บั

เงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นที่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยน้ี จึงเห็นสมควรเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2562

เท่ากบัอตัราในปี 2561 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 

1. ประธานกรรมการ  ปีละ 500,000 บาท  ปีละ 500,000 บาท 

2. กรรมการ ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  ปีละ 350,000 บาท  ปีละ 350,000 บาท 
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2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 

1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล  ปีละ 100,000 บาท  ปีละ 100,000 บาท 

2. กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) 

 

ทัง้น้ี กรรมการบริษทัไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และไมใ่ช่ตวัเงนินอกเหนือจากที่กลา่วขา้งตน้  

 

ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษทัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล และที่

ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทยีบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายธุรกิจและ

การเติบโตของก าไรของบริษทั จึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิทัประจ าปี 2562 ตามอตัราทีเ่สนอ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถาม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสยีง

ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีไ่มน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ทัง้น้ี กรรมการอิสระทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อที่ประชุมว่าการเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในคร ัง้น้ี  เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารจดัการบริษทัโดยเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถจดั
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ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ

อเิลค็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถินุายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรื่อง มาตรฐานการ

รกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่อเิลค็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 และค าชี้แจงกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง 

การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และ

หอการคา้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส ์ลงวนัที่ 

23 กนัยายน 2559 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าส ัง่หวัหนา้

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

ลงวนัที ่4 เมษายน 2560 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเหน็ควรใหม้กีารเสนอต่อที่ประชมุผู ้

ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 26 และ 31 เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการบริหาร

จดัการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้และเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน ดงัน้ี 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26 

ขอ้ความเดมิ 

คณะกรรมการของบรษิทัตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อคร ัง้ 

 

ขอ้ความใหม ่ 

คณะกรรมการของบรษิทัตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อคร ัง้ 

การประชมุคณะกรรมการของบรษิทัสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสไ์ดโ้ดยด าเนินการ

ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของการ

ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมท ัง้ที่จะมีการ

แกไ้ขเพิม่เตมิใด ๆ ต่อไป 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 31 

ขอ้ความเดมิ 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของ

รอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุม

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรือผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ย
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กว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คนซึ่งมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกว่าหน่ึงในสบิของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุ

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการที่ขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอื

ดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ความใหม ่

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของ

รอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุม

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด  

จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสี่สบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้ท ัง้หลายซึ่ง

เขา้ชื่อกนัหรือผูถ้ือหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้

วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้กีารประชุมและ

อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่คร ัง้ใดจ านวนผูถ้ือหุน้

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบ

ชดใชค่้าใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษทั 

 

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัเป็นไปดว้ยความสะดวกเรียบรอ้ย ซึ่งอาจตอ้งมกีาร

แกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยค าหรอืขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบยีน หรอืรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ตามค าส ัง่ 

ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบยีน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง บริษทัเหน็สมควรเสนอให ้กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ไดร้บั

มอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม มอี านาจในการแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมถอ้ยค า 

หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบยีนแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัที รวมถงึมอี  านาจในการมอบอ านาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้อื

หุน้อกี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถาม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีไ่มน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง 

ระเบยีบวาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

 

เลขานุการบริษทัขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 และก าหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 3 ราย 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วามเหน็

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั โดยเป็นการแต่งตัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชี 2560-2561 เน่ืองจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั เป็น 1 ใน 4 บริษทัช ัน้น าที่ใหบ้ริการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัรา

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม รวมท ัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ าปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิของบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ทัง้น้ี บริษทัที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ มคีวามเป็นอิสระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วน

ไดส้่วนเสยีกบับรษิทั/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  
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รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือ

รบัรองงบการเงนิของบรษิทั

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1. นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั 4526 1 ปี (ปี 2560-2561) 

2. นายประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ 4174 - 

3. นางสาววราภรณ ์วรธติกิลุ 4474 - 

 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

ค่าสอบบญัช ี(Audit fees) 1,900,000 1,900,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees) ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชปีระจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 และก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจด าเนินการไดใ้นที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ 

 

ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปีไมส่มควรพจิารณาเรื่องอื่น ๆ อกี เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีส  าหรบับริษทั

จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา

ปรกึษาหารอืกนัเฉพาะเรื่องที่มกีารแจง้ไวล้ว่งหนา้เท่านัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 
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ประธานฯ กลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชมุ ปิดประชมุเวลา 11.46 นาฬกิา 

 

 

(ดร. ธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง) 

ประธานที่ประชมุ 

 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ   

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา  

เลขานุการบรษิทั 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

ประวตัผูิท้ี่เสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ

แต่งตัง้ 

กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบรษิทั (1) กรรมการอิสระ   

(2) กรรมการตรวจสอบ 

(3) ประธานกรรมการสรรหา และธรรมาภบิาล 

อาย ุ 72 ปี 

วนัเดือนปีที่ไดร้บัแต่งต ัง้  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ปี 2543 (รวมระยะเวลาทีด่  ารงต าแหน่ง และวาระน้ี 22 ปี) 

6 วาระ (วาระน้ีเป็นวาระที ่7) 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

ไมม่ ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ ี

คุณวฒุทิางการศึกษา Industrial Management and Engineering 

Massey University, New Zealand 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP103/2008), IOD 

ประสบการณ์การท างาน  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

พ.ศ. 2553 – ปจัจบุนั กรรมการ, สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

   รองประธานกรรมการ, มลูนิธิเพื่อนสนัตภิาพ 

พ.ศ. 2548 – ปจัจบุนั ประธาน, สภาหอการคา้แห่งประเทศมาเลเซีย 

พ.ศ. 2543 – ปจัจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

                              บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2539 – ปจัจบุนั ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร,  

                              บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

คุณสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดย

ทจุริต 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัใน

รอบปีทีผ่่านมา 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

ก) รายชื่อบริษทัจดทะเบยีนทีด่  ารงต าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้ริหาร  

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

ข) กจิการอื่น 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั นิวเอร่า เซลส ์จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 

-  ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บรษิทั เอเบลิ มอเตอรส์ จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก เอน็จเินียริ่ง จ ากดั  

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก ไฮเทค พารท์ส ์จ ากดั  

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก ไอทเีอส จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก แจค็สปีด จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก มิตซูอเิกะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, .บรษิทั อาปิโก ฟอรจ์จิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก พลาสตคิ จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั เอเบลิ ซาโน่ อนิดสัตรสี ์(1996) จ ากดั 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, บรษิทั อาปิโก สตรคัเจอรลั โปรดกัส ์จ ากดั 

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการที่แขง่ขนัหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

-ไมม่-ี  

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2560-2562 

ประชมุ 2562 2561 2560 

คณะกรรมการ 3/5 (60%)* 5/6 (83.33%)** 3/4 (75%)*** 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 (80%)* 4/4 (100%) 3/4 (75%)* 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 4/5 (80%)* 4/4 (100%) 3/4 (75%)* 

* นายเยบ็ ซู ชวน ขาดจากการประชุม เน่ืองจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจเร่งด่วน 

- คณะกรรมการ บริษทั คร้ังท่ี 4/2019 และ 5/2019,  
- คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2019 
- คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 4/2019  

**นายเยบ็ ซู ชวน ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั คร้ังท่ี 6/2018 เน่ืองจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจเร่งด่วน 
***นายเยบ็ ซู ชวน ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 4/2017 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เน่ืองจากติดภารกิจ

เร่งดว่น 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

คุณสมบตัเิพิ่มเติมส าหรบักรรมการอสิระที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

การมสี่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บรษิทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรอืนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนั หรอืในช่วง 

2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีที่ปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไมม่ ี

หมายเหตุ นิยามกรรมการอสิระตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

นายวฮีอง เคก็ (Mr. Wee Hong Kek) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ

แต่งตัง้ 

กรรมการ 

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ 

อาย ุ 52 ปี 

วนัเดือนปีที่ไดร้บัแต่งต ัง้  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

25 เมษายน 2559 (ณ วนัที ่1 มนีาคม 2563: 3 ปี 10 เดอืน รวมวาระนี้ 6 ปี 10 เดอืน) 

2 วาระ (วาระน้ีเป็นวาระที ่3) 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

ไมม่ ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ ี

คุณวฒุทิางการศึกษา LL.B. (Hons)   

National University of Singapore  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ประสบการณ์การท างาน  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

พ.ศ. 2537 – ปจัจบุนั Senior Counsel, ASEAN, Goodyear Orient Company   

(Private) Limited  

Head of  Legal and Company Secretary, AirAsiaExpedia 

General Counsel, Sony Ericsson Asia Pacific 

Senior Legal Counsel, Nokia 

Legal Counsel, Nokia UK 

Legal Counsel, Nokia Asia Pacific 

International Counsel, Motorola Asia Pacific  

Legal Counsel, Singapore Power Limited 

 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

คุณสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดย

ทจุริต 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัใน

รอบปีทีผ่่านมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

ก) รายชื่อบริษทัจดทะเบยีนทีด่  ารงต าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้ริหาร  

- ไมม่ ี

ข) กจิการอื่น 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

- Director: Goodyear Orient Company (Private) Limited (a Singapore company) 

- Director: Legacy Development (Cambodia) Co., Ltd (A Cambodian company)  

- Director: Living Fields Company Ltd (A Cambodian company 

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการที่แขง่ขนัหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

-ไมม่-ี  

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2560-2562 

ประชมุ 2562 2561 2560 

คณะกรรมการ 5/5 (100%) 6/6 (100%) 4/4 (100%) 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 

 

  



สิง่ที่สง่มาดว้ย 3                   หนา้ 39 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

นายไมเคลิ มารเ์ตนส ์(Mr. Michael Martens) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ

แต่งตัง้ 

กรรมการ 

ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ 

อาย ุ 58 ปี 

วนัเดือนปีที่ไดร้บัแต่งต ัง้  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

3 สงิหาคม 2561  

ครัง้ที ่1 3 สงิหาคม 2561 – 1 มนีาคม 2563 (1 ปี 7 เดอืน) 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

ไมม่ ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ ี

คุณวฒุทิางการศึกษา Bachelor’s Degree in Accounting, University of Illinois 

 

MBA in Finance, Kent State University, Ohio 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ประสบการณ์การท างาน  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

พ.ศ.2558 – ปจัจุบนั  Vice President Aviation & OTR, Asia Pacific 

                              The Goodyear Tier&Rubber Company  

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

คุณสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดย

ทจุริต 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัใน

รอบปีทีผ่่านมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

ก) การด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบยีน 

ไมม่ ี

ข) การด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

Vice President Aviation & OTR, Asia Pacific, The Goodyear Tier&Rubber Company  

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการที่แขง่ขนัหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

ไมม่ ี  

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2562-2561 

ประชมุ 2562 2561 

คณะกรรมการ 4/5 (83%)* 1/6 (100%)** 
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การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 (100%) - 

*นายไมเคิล มาร์เตนส์ ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั คร้ังท่ี 4/2019 เน่ืองจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจเร่งด่วน 

**นายไมเคิล มาร์เตนส์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ บริษทั เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 แทนท่ีนายโอลิเวอร์โกลวซ่ึ์งลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
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นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 

ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีบรษิทัมหาชนควรมกีรรมการอสิระไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของกรรมการท ัง้

คณะ และอย่างนอ้ยสามคนทีส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างตรงไปตรงมาในเรื่องทีส่  าคญัและปราศจากการครอบง  าจากกลุม่

ทีม่ผีลประโยชนอ์ื่นใด เรียกว่า กรรมการอิสระ ในกรณีของบรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มกีรรมการ

อสิระอยู่ 3 คน จากจ านวนกรรมการ 9 คน ดงัมรีายชื่อต่อไปน้ี 

    รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 

(อายุ 76 ปี) 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเยบ็ ซู ชวน 

(อายุ 72 ปี) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ 

(อายุ 43 ปี) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

 

บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด

ในเรื่องการถอืหุน้ตามขอ้ 1 ดงัน้ี 

 

1 )  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอื

หุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

2 )  เป็นกรรมการที่ไมม่หีรือเคยมสี่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท ัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษา 

ที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย

ล  าดบัเดียวกนั นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

 

3 )  เป็นกรรมการที่ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี

อ  านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย  

 

4 )  เป็นกรรมการทีไ่มม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นิตบิคุคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการ
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ใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท ัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั หรือผูม้อี  านาจควบคุมของผูท้ี่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคแรก รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบริการ หรอืการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต ัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ

สนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิหรือต ัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ท ัง้น้ี การค านวณภาระหน้ี

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บั

รวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

 

5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั ผูม้อี  านาจควบคุม 

หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมผูีส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคล

ที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

 

6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า  2  ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถ้อื

หุน้ที่มีนยั  ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

 

7) เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนียัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษา

ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัอื่น ซึ่ง

ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 

10) ตอ้งเป็นผูท้ีผ่่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบรษิทั 

 

     ท ัง้น้ี กรรมการที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระมี 1 ท่านคือ นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) ซึ่งมี

คุณสมบตัเิป็นไปตามนิยามกรรมการอสิระทีก่  าหนด     
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รายช่ือและขอ้มลูกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชุม 

Name list and details of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders 

รายช่ือกรรมการ 

Independent 

Director  

ต าแหน่ง 

Position 

ที่อยู่  

Address 

การมีสว่นไดเ้สยี/การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษ 

Conflict of interests/ 

Special Conflict of interests 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 

(อายุ 76 ปี) 

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา 

และธรรมาภบิาล 

บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

50/9 หมูท่ี ่3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบล

คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

12120 

 ไมม่สี่วนไดเ้สยีในทกุวาระการประชมุ 

ยกเวน้ วาระที ่6 การพจิารณา

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชดุย่อย ถอืวา่มสี่วนได ้

เสยีพเิศษ ดงันัน้ กรรมการอสิระทีไ่ดร้บั

มอบฉนัทะจะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนใน

ระเบยีบวาระนี้ 

 ไมม่สี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจาก

กรรมการท่านอืน่ในทกุวาระทีเ่สนอใน

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 

Mr. Athaporn 

Khaimarn 

(Age 76 years) 

Independent Director  

the Audit Committee 

the Chairman of 

Nomination and 

Corporate Governance 

Committee 

Goodyear (Thailand) Public Company 

Limited  

50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, 

Khlong Nueng Sub-District, Khlong 

Luang District, Pathumthani Province 

12120 

 No conflict of interests in all 

agenda except the agenda item 6–

To approve the Board of Directors’ 

and the Sub Committees’ 

remunerations that have special 

conflict of interests. The 

Independent director who is 

granted proxies shall refrain from 

voting in this agenda item. 

 No special conflict of interest 

different from other directors in all 

agendas of this Annual General 

Meeting of Shareholders 

นางสาวชนาพรรณ จงึ

รุ่งเรืองกจิ  

(อายุ 43 ปี)  

กรรมการอสิระ 

การตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรร

มาภบิาล 

บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

50/9 หมูท่ี ่3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบล

คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

12120 

 ไมม่สี่วนไดเ้สยีในทกุวาระการประชมุ 

ยกเวน้ วาระที ่6 การพจิารณา

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชดุย่อย ถอืวา่มสี่วนได ้

เสยีพเิศษ ดงันัน้ กรรมการอสิระทีไ่ดร้บั

มอบฉนัทะจะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนใน

ระเบยีบวาระนี้ 

 

 ไมม่สี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจาก

กรรมการท่านอืน่ในทกุวาระทีเ่สนอใน

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 

Ms. Chanapun 

Juangroongruangkit 

(Age 43 years) 

Independent Director  

the Audit Committee 

the Nomination and 

Corporate Governance 

Committee 

Goodyear (Thailand) Public Company 

Limited  

50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, 

Khlong Nueng Sub-District, Khlong 

 No conflict of interests in all 

agenda except the agenda item 6–

To approve the Board of Directors’ 

and the Sub Committees’ 

remunerations that have special 
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Luang District, Pathumthani Province 

12120 

conflict of interests. The 

Independent director who is 

granted proxies shall refrain from 

voting in this agenda item. 

 No special conflict of interest 

different from other directors in all 

agendas of this Annual General 

Meeting of Shareholders 
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เงือ่นไขและวธีิการการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชมุ และเอกสารที่ตอ้งยื่นประกอบเพือ่แสดงตวัตน 

 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย โปรดแสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วหรือหนงัสอืเดินทาง 

หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทาง 

- กรณีมกีารแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

2. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุโดยการมอบฉนัทะ 

- ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะ และลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมา

ดว้ย 8) หรือ แบบ ค. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ย       

ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้ร้บัมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะมาพรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตนตามวิธีที่ก  าหนดในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 

(ระเบยีบและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมอืชื่อ

ใหค้รบถว้น  หากมกีารแกไ้ข หรือขดีลบขอ้ความที่ส  าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสอืมอบ

ฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย :   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว:  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ

เดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทางพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล: 

- นิตบิคุคลไทย: ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยห์รอืหน่วยงานทีม่อี  านาจรบัรองทีไ่ดอ้อกใหไ้ม่

เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชุม ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อของนิติ

บุคคลนัน้ ๆ ตามที่ปรากฏในหนงัสอืรบัรอง พรอ้มแนบเอกสารแสดงตวัตนของกรรมการผูม้อี  านาจลง

นามแทนนิติบุคคลซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว (ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือใบส าคญัประจ าตวัคน

ต่างดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดินทาง (กรณีทีก่รรมการเป็นบคุคลธรรมดา

สญัชาตต่ิางดา้ว))  



สิง่ที่สง่มาดว้ย 6   หนา้ 47 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

- นิติบุคคลต่างประเทศ: ผูม้อี  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราบริษทัใน

หนงัสอืมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรบัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลคิ) หรอืหน่วยงานซึง่มอี  านาจ

หนา้ที่คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ า

หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันัน้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้อี  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ที่

ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้  าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถใหก้ารรบัรองที่สมบูรณ์ตามแบบ

ของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ท าการรบัรองผูร้บัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลคิ) อีกช ัน้หน่ึง (ไม่เกิน 1 ปีนบั

จนถงึวนัประชมุ) 

ทัง้น้ี กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นนิติบคุคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแต่งต ัง้ธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศไทยเป็น Custodian รบัฝากและดูแลหุน้ ไมต่อ้งใชเ้อกสารแสดงตน แต่ตอ้งมเีอกสารเพิ่มเติม 

ไดแ้ก่ หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามรบัมอบฉันทะเป็นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยที่ไดร้บัอนุญาต

ประกอบธุรกจิ Custodian 

(4) กรณีใชก้ารพมิพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ: ใหพ้มิพล์ายน้ิวหวัแม่มอืซา้ยและเขยีนขอ้ความก ากบัไว ้

ว่า “ลายพมิพห์วัแม่มอืซา้ยของ .......” และตอ้งมพียาน 2 คน รบัรองว่าเป็นลายพมิพน้ิ์วมอือนัแทจ้ริงของผู ้

นัน้ และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซึ่งพยานตอ้งลงลายมือชื่อรบัรองและตอ้งแนบส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพรอ้ม

กนัดว้ย 

(5) ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 52 ถา้ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง      

ผูถ้อืหุน้อาจเลอืกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หรือ

เลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้รายละเอียด

ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

(6) ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได ้จดัท าขึ้น 

และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ลา่วขา้งตน้ไปยงัเลขานุการบริษทัพรอ้มเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดย 

โปรดส่งถงึบรษิทัลว่งหนา้ก่อนการประชมุภายในวนัที ่15 มถินุายน 2563 

(7) ผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ / 

หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่ลงทะเบยีน 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม: ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุแทน โดย

จะตอ้งมเีอกสารค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้อี  านาจ อายุไม่เกินหกเดือนนบัจนถงึ

วนัประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

4. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว:์ ใหบ้ดิา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะให ้

ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยน าส าเนาค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครอง ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบดิา หรือมารดา 

หรือผูป้กครองตามกฎหมายมามอบใหเ้ป็นหลกัฐานโดยจะตอ้งน าส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้ม)ี หรือส าเนา

ทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

5. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์เขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ทิกัษ์

ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี  านาจอายุไมเ่กนิหกเดอืนนบัจนถงึวนัประชุมมาแสดงเพิม่เติมดว้ย 
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การลงทะเบยีนเพือ่เขา้ประชมุ 

ตอ้งด าเนินการตามวิธีที่ก  าหนดในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 (ระเบียบและวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส)์ ภายในวนัที ่15 มถินุายน 2563 

 

บรษิทัสงวนสทิธิที่จะอนุญาตใหบ้คุคลที่มีเอกสารถกูตอ้งครบถว้นเขา้ร่วมการประชมุเท่านั้น 
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กฏและขอ้บงัคบัของบรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
1.   การประชุมผูถ้อืหุน้ 

  1.1 การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

  

 ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนั

สิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

   

  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่า “การประชมุวสิามญั” คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คนซึ่งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให ้

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 

เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

 ขอ้ 32. การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดั

ใกลเ้คียงหรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

 

 ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

การประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า เป็น

เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมท ัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน

เรื่องดงักลา่ว และจดัส่งผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณา ค า

บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ  ไมน่อ้ยกว่า 3 วนั 

 

 ขอ้ 36. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงัน้ี 

1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงว่าในรอบปีทีผ่่านมากจิการของ

บริษทัไดจ้ดัการไป 

2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 

3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

4) การเลอืกตัง้กรรมการ 

5) แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี 

6) กจิการอื่น ๆ 
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 ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั

เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 

2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

 1.2. องคป์ระชมุ 

  

  ขอ้ 34. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกว่า  ยีส่บิ

หา้คนหรอืไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหุีน้นบัรวมกนัไดม้ากกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

   

  ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหน่ึงช ัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้  ซึ่ง

มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไว ้หากว่า การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดั เพราะ ผูถ้อื

หุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้

รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ใน

การประชมุคร ัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

1.3. คะแนนเสยีง 

 

 ขอ้ 35. มตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

 

1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

2) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงขา้งมาก 

3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก) การขายหรอืโอนกจิการของบริษทัท ัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบริษทัอื่นหรอืบริษทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
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ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบริษทัท ัง้หมดหรอืบางส่วน

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการ

กบับคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

2. เงนิปนัผล 

 

 ขอ้ 41. หา้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร รวมท ัง้ก าไรสะสม ในกรณีทีบ่ริษทัมยีอดขาดทุน

สะสมอยู่ หา้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผล  

 

  เงนิปนัผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบริษทัมกี าไรสมควร

พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 

  การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ท ัง้น้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพ์

ดว้ย 

 

3. ทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ขอ้ 42.  บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารอง ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 ของทุนจด

ทะเบยีน  

 

4. กรรมการ 

 

 ขอ้ 12. ใหบ้ริษทัมคีณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ท ัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

  

 ขอ้ 13. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในคร ัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล  าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง

เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในคร ัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 7  หนา้ 52 

บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

    

 ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ    

ทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 

 

  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษทันัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วน

ปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก

ต าแหน่งนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 

 เขียนท่ี ……………………………………………….. 
 Written at 

      

 วนัท่ี ……. เดือน …………….…… พ.ศ. ……. 
 Date ……Month…………….. Year……. 

 
(1)   ขา้พเจา้ ……………….……………………. สญัชาติ ……………….. อยูบ่า้นเลขท่ี ………………...ถนน………………………..…….. 
 I/We,               Nationality                 Residing at No.                Road   

 ต าบล/แขวง…………..…………อ าเภอ/เขต………………………..จงัหวดั…………….…………..รหสัไปรษณีย ์....................... 
 Subdistrict              District                               Province       Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทั้งส้ินรวม …………….…………………………หุ้น 
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of …………….ordinary shares, 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................................เสียง 
 and have the rights to vote equal to                            votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter) 
   

  1.   ช่ือ นายอรรถพร ข่ายม่าน  อาย ุ 76 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9  ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง  คลองหน่ึง 
  Mr. Athaporn Khaimarn  Age 76 yrs, having an address at  50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng   

  อ าเภอ/เขต คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์12120    หรือ         
  District   Klongluang       Province Pathumthani Postal Code 12120    or 

     

  2.   ช่ือ นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ อาย ุ43 ปี, อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 ต าบล/แขวงคลองหน่ึง 
                      Ms. Chanapun Juangroongruangkit Age 43 years, having an address at  50/9 Road Phaholyothin KM.36   Subdistrict Klongnueng 

   อ าเภอ/เขต คลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์12120    หรือ 
            District   Klongluang       Province Pathumthani Postal Code 12120    or 

  

3. ช่ือ …………………………….. อาย ุ……… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …..………….ถนน ........................................... ................. 
                      Mr./Mrs./Miss   Age            years, residing at                        Road 
 

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์…………หรือ       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code            or 

 

4. ช่ือ ………………………………………….. อาย ุ……… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …..………….ถนน ............................................................ 
                      Mr./Mrs./Miss      Age            years, residing at                        Road 
 

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์……………       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code   

 

5. ช่ือ ………………………………………….. อาย ุ……… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …..………….ถนน ............................................................ 
                      Mr./Mrs./Miss      Age            years, residing at                        Road 
 

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์……………       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code   
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ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 
Duty Stamp 

20 Baht 
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คนใดคนเหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 52 ในวนัพุธท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ี
จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Second (52nd) Annual 

Ordinary General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 24 June 2020 at 10.00 a.m. via an electronic meeting in 

accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows: 

 

 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 51 ที่ได้ประชุมเม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2562 
Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 held on April 30, 2019 

 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบักจิกรรมของบริษทั  
Agenda 2  To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors on activities of the Company  

 
(ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote) 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019 with report of the 

Auditor thereon 

 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 4   To consider and approve the omission of dividend payment for the year ended 31 December 2019 

 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 5  To consider and approve re-election of Directors who will retire by rotation  

 
(ก)ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
  Vote for all the nominated directors  

    เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
  Approve the individual appointment of director(s) as follows: 

  

  การเลือกตั้งกรรมการกลบัเขา้มา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหน่ึง: 
  Election of the directors as directors of the company to serve for another term: 

  1. ช่ือกรรมการ:  นายเยบ็ ซู ชวน (กรรมการอิสระ) 
   Director’s name: Mr. Yeap Swee Chuan (Independent Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  2. ช่ือกรรมการ:  นายวีฮอง เคก็ (กรรมการ)  
   Director’s name: Mr. Kek WeeHong (Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

  3. ช่ือกรรมการ:  นายไมเคิล มาร์เตนส์ (กรรมการ) 
                    Director’s name:  Mr. Michael Martens (Director) 
   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563  
Agenda 6    To consider and approve the Directors and the Sub-committees’ remunerations for the year 2020 

 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended 31 

December 2020 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 8 พจิารณากจิการอ่ืน ๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting (if any) 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

(5)     ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ………………………-………………………… 

 The proxy’s statement or any other evidences (if any)……………….………-………………………….. 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น            

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting 

as a shareholders. 

(7) ในกรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณทีี่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting           

considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any 

fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of proxy in any agenda that is not as 

specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect.  

 

 

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
             ( ______________________ )                                                

                

 

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
             ( ______________________ )                                              

 

 

 ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
            ( ______________________ ) 

 

 

 ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
            ( ______________________ ) 
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หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Remarks:  According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the 

   Proxy Form (No. 5) 2007 

 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one 

proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 

 

2. วาระเลือกตั้งกรรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual. 

 

3. ในกรณทีี่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
 In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B  

 as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข /  Supplementary Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 52 ในวนัพธุท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Fifty-Second (52nd) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Wednesday, 24 June 2020 at 10.00 a.m. via an 

electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 
 

วาระที่   ......................  เร่ือง ................................................................................................................................... ......................................... 
Agenda Subject: 
 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a)  The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.  

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่   ......................  เร่ือง ............................................................................................................................. ............................................... 
Agenda Subject: 
 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a)  The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.  

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่   ......................  เร่ือง ............................................................................................................................. ............................................... 
Agenda Subject: 
 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a)  The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.  

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่   ......................  เร่ือง ............................................................................................................................. ............................................... 
Agenda Subject: 
 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a)  The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.  

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่   ......................  เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda  Subject: Election of Directors (continued) 

 
 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบพิมพห์นงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
             ( ______________________ )                                                

                

  

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
             ( ______________________ )                                              
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ระเบยีบและวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 สบืเน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั") มคีวามห่วงใยในสถานการณ์ดงักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวปฏิบตัิตนในการเขา้ร่วม

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมือผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 เพือ่เป็นการป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ

เพื่อสุขอนามยัของผูถ้อืหุน้ บริษทัขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ไดแ้ก่ 

นายอรรถพร ข่ายม่าน หรือนางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั

ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 พรอ้มเอกสารที่ตอ้งแสดงในวนัประชุมตามสิ่งที่ส่ง

มาดว้ย 6 หรือท่านผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบท ัว่ไป) หรือแบบ ค. (คสั

โตเดียน) ไดจ้าก www.goodyear.co.th/investor-relations  โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามที่ระบุไว ้

เท่านัน้ โดยท่านสามารถส่งหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ดา้นล่างน้ี หรือโดย

สแกนหรอืถ่ายรูปมายงับริษทัที ่Email : gyth_cosc@goodyear.com ภายในวนัที ่15 มถินุายน 2563 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

50/9 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง 

อ าเภอคลองหลวง ปทมุธานี 12120 

 

1.2 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน กรุณาส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 6 มายงับรษิทัตามที่อยู่

ที่ระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายงับริษทัที่ Email : gyth_cosc@goodyear.com

ภายในวนัที ่15 มถินุายน 2563 

2. กรณีผูถ้ือหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

2.1 การยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผูถ้อืหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งส่งแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) เอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่

ส่งมาดว้ย 6 และส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสอืเดินทางของผูถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีที่ผูถ้ือ

หุน้มกีารมอบฉนัทะ) ในหนงัสอืเชิญประชุม เพื่อยนืยนัตวัตน มายงับริษทัตามที่อยู่ที่ระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายงับริษทัที่ Email : gyth_cosc@goodyear.com ภายในวนัที่ 15 มถิุนายน 

2563 

http://www.goodyear.co.th/investor-relations
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
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2.2 การเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ภายหลงัจากทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดย้นืยนัตวัตนตามขอ้ 2.1 และบรษิทัไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้

ตามขอ้มลูสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2563 และผูถ้ือหุน้หรือผู ร้บัมอบฉันทะไดย้ืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษทัภายในวนัที่ก  าหนดแลว้ 

Username และ Password รวมถึงคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบ จะถูกจดัส่งไปยงัอีเมลที่ท่านผูถ้ือหุน้หรือ

ท่านผูร้ ับมอบฉันทะไดล้งทะเบียนไวก้ ับบริษทัเพื่อใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษทั โอเจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (ต ัง้แต่วนัที ่19 มถินุายน 

2563 เป็นตน้ไป) 

ทัง้น้ี การใชโ้ปรแกรมลงทะเบยีน และนบัคะแนนของบริษทัสามารถใชไ้ดก้บั คอมพวิเตอร ์โนต้บุค๊ แทป็เลต็ 

หรือ โทรศพัทม์อืถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรือ

อินเตอรเ์น็ตบา้นพื้นฐาน โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมท ัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตาม

วธิกีารท ัง้แบบมาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ แบบ ข  

3. การสง่ค าถามล่วงหนา้ 

 เพือ่ใหท่้านไดร้บัประโยชนสู์งสุดจากการประชุมและเป็นการรกัษาสทิธปิระโยชนข์องท่านอย่างเตม็ที ่หากท่านมคี าถามที่

ประสงคจ์ะใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมคร ัง้น้ี หรือขอ้มูลอื่น ๆ ของบริษทั ท่านสามารถส่ง

ค าถามลว่งหนา้ถงึเลขานุการบรษิทัตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรอืโดยอเีมล gyth_cosc@goodyear.com 

4. การอ านวยความสะดวกในช่องทางอืน่ 

 บริษทัจะมกีารบนัทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุม บริษทัจะน าขึ้น

เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.goodyear.co.th/investor-relations) 

5. แนวทางและมาตรการปฏบิตัิเพื่อป้องกนัความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-

19) ส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัและผูป้ระสานงานในการจดัการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 นอกจากน้ี บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ส าหรบัคณะกรรมการบริษทัและผูป้ระสานงานในการจดัการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-

Meeting) ตามข ัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมผิ่านเครื่องตรวจวดัอุณหภูม ิโดยบริษทัจะก าหนดจุดคดักรองที่ดา้นหนา้

ทางเขา้ของอาคาร และทางเขา้หนา้หอ้งประชุม หากท่านใดมอีุณหภูมร่ิางกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

บรษิทัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม ในการน้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านจะถกูจดัใหเ้วน้ระยะห่างทางสงัคมระหว่าง

กนัอย่างนอ้ย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบยีน โดยผูท้ี่ผ่านการคดั

กรองจะไดร้บัสติ้กเกอรต์ดิเป็นสญัลกัษณแ์สดงการคดักรองผ่าน 

mailto:gyth_cosc@goodyear.com
http://www.goodyear.co.th/investor-relations
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2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งลงทะเบยีนก่อนเขา้ร่วมการประชุมและภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุมผ่านทาง  Application 

"ไทยชนะ" หรอืตามมาตรการการบนัทกึขอ้มลูและรายงานอื่นทีบ่รษิทัก าหนด 

3. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมท ัง้บุคคลใกลช้ิดมีประวตัิการเดินทางมาไปหรือกลบัมาจากประเทศที่เป็นเขตติด

โรคติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ

อนัตรายฯ นอ้ยกว่า 14 วนั หรือเป็นผูม้ไีข ้หรือมอีาการเกี่ยวกบัทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มนี า้มูก 

หายใจเหน่ือยหอบ บรษิทัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ร่วมการประชมุทกุกรณี 

4. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชิญใหน้ัง่ตามที่จดัใหม้รีะยะห่างทางสงัคมที่เหมาะสม โดยบริษทัจะจดัที่น ัง่ในหอ้งประชุม

ใหม้รีะยะห่างระหว่างเกา้อี้ อย่างนอ้ย 1.5 เมตร และเมื่อที่น ัง่ที่จดัใหเ้ต็มแลว้ จะไม่สามารถเขา้พื้นที่การประชุม

เพิม่เตมิได ้ 

5. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชุม และท าความสะอาดมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ี่

บริษทัจะจดัเตรียมไวเ้พื่อบริการตามจุดต่าง ๆ และใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการลา้งมอืดว้ยน า้สบู่ หรือ

เจลแอลกอฮอลก่์อนและหลงัจากเสรจ็สิ้นการประชมุ 
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แบบลงทะเบียน 
Registration Form 

 

 เขียนท่ี ……………………………………………….. 
 Written at 

      

 วนัท่ี ……. เดือน …………….…… พ.ศ. ……. 
 Date ……Month…………….. Year……. 

 
(1)   ขา้พเจา้ ……………….……………………. สญัชาติ ……………….. อยูบ่า้นเลขท่ี ………………...ถนน………………………..…….. 
 I/We,               Nationality                 Residing at No.                Road   

 ต าบล/แขวง…………..…………อ าเภอ/เขต………………………..จงัหวดั…………….…………..รหสัไปรษณีย ์....................... 
 Subdistrict              District                               Province       Postal Code 

 หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง…………..…………โทรศพัท…์……………………..อีเมล…………….………….. 
 Identification card/passport number                 Telephone              Email 

 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทั้งส้ินรวม …………….…………………………หุ้น 
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of …………….ordinary shares, 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................................เสียง 
 and have the rights to vote equal to                            votes 

 

 ขา้พเจา้ ยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 52 ในวนัพุธท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 I confirm to attend the meeting and voteat the Fifty-Second (52nd) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 
24 June 2020 at 10.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any adjournment thereof to any other date, time and 
venue. 

 ลงช่ือ/Signed ……..…………………………ผูเ้ขา้ร่วมประชุม/Meeting Participant 
      ( ______________________ )                                                
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม 

2019 Annual Report Requisition Form in Hard Copy 

 

เรยีน เลขานุการบรษิทั 

Dear Company Secretary 

 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………………จ านวนหุน้…………………………………………. 

I/We      No. of shares 

 

ทีอ่ยู่………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

Address 

 

มคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ โดยใหจ้ดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

Request for a printed documents of 2019 Annual Report, deliver to my address as follows: 

 

  บริษทัจดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ของขา้พเจา้ตามที่ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ 

The Company sends the documents to the same address as above-mentioned 

  บริษทัจดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ตามดา้นล่างน้ี  

The Company sends the documents to the address below: 

เลขที่   หมูท่ี่  ซอย   หมูบ่า้น 

Address no.    Moo   Soi   Village  

ถนน   แขวง  เขต   จงัหวดั 

Road   Sub-District  District   Province  

รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์

Zip Code   Tel. 

 

เมือ่กรอกรายละเอียดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดส่งถงึ “เลขานุการบริษทั” ทาง Email มาที ่gyth_cosc@goodyear.com 

หรอืส่งตามทีอ่ยู่ของบรษิทั เพือ่บรษิทัจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ต่อไป 

 

After completion of the information above, please send this form to “Company Secretary” by email: 

gyth_cosc@goodyear.com or send to Company’s address. The Company will further process pursuant to 

the shareholder’s request. 
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การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2562 

  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ือหุน้และรายงานประจ าปีใน

รูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  

 ผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ตามทีป่รากฏในเอกสารแนบ 2) ตามข ัน้ตอน ต่อไปน้ี  

ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื  

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมอืถอืส่องไป) ที ่QR Code  

3. หนา้จอจะมขีอ้ความ (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพือ่ดูขอ้มลูประกอบการประชมุ  

หมายเหต:ุ กรณีที่ไมม่ขีอ้ความ (Notification) บนมอืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั (Application)   

อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรอื LINE เป็นตน้  

 

ส าหรบัระบบ Android  

1. เปิดแอปพลเิคชนั LINE   

เขา้ไปใน LINE แลว้เลอืก Add friends (เพิม่เพือ่น) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  

 

2. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader               → สแกน QR Code 

  

3. เปิดแอปพลเิคชนั Facebook   

ใชฟ้งักช์ ัน่คน้หา คน้หาค าว่า QR code → สแกน QR Code 

 

 

 

 

 


	เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
	การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม


