
 

 

 

 

 
 

 

เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ท่ี 54 

บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัที ่21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  

โดยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส*์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัฯ มคีวามตระหนกัและห่วงใย

ต่อสุขภาพของผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สี่วนร่วมในการจดัประชมุเป็นอย่างยิ่ง ดว้ยเหตนุี้คณะกรรมการบริษทัในการประชมุ

ครัง้ที ่2/2565 เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีตอินุมตัิการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ใหเ้ป็นการ

ด าเนินการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์ามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

ประกาศกระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยั 

ของการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2564 และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 1 

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

 

        วนัที ่21 มนีาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่54) 

เรียน ท่านผูถ้อืหุน้  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2  ประวตัผูิท้ีเ่สนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3  นิยามกรรมการอสิระของบริษทั 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  ประวตัิโดยสงัเขปของผูท้ีเ่สนอใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5  รายชื่อและขอ้มลูกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารที่ตอ้งยื่นประกอบเพื่อแสดง

ตวัตน 

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

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8  หนงัสอืมอบฉนัทะ  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 ระเบยีบและวธีิการในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 และเอกสารเชิญประชมุ

แบบรูปเลม่ 

 

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

ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 54) ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1: พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบักจิกรรมของบริษทั  

 

ขอ้มูลประกอบ: แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ รายละเอยีดปรากฏตาม

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

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

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

ประชมุสามญัประจ าปี โดยทีบ่ริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 

2564 ซึง่มขีอ้มลูตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้ จงึประสงคเ์สนอ

ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้รบัทราบแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 ของบริษทั รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1   

 



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 2 

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

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้รบัทราบรายงาน

ประจ าปี 2564 ของบริษทั 

 

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบจงึไม่ตอ้งลงมติ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2: พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พรอ้มรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

 

ขอ้มูลประกอบ: งบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี 2564 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

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

งบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบบญัชีของบริษทัที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของบริษทั

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขที่ 4526 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัแลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัพจิารณาอนุมตัใิหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

ขอ้มูลงบการเงนิ (บางสว่น) ของบริษทั 

       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จ านวน 

2564 2563 

สนิทรพัยร์วม 7,559 6,620 

หนี้สนิรวม 4,032 3,073 

รายไดร้วม 4,105 3,448 

ก าไรสุทธิ (32.5) (175.9) 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) (4.39) (23.77) 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่าน

การพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 

 



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 3 

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

 

การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 3: พจิารณาอนุมติังดจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ขอ้มูลประกอบ: งบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี 2564 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล บริษทัไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ในการพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล คณะกรรมการ

จะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีจากผลก าไรของบริษทัเป็นส าคญั 

 

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

และตามขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั การจ่ายปนัผลจะกระท าไดต่้อเมื่อบริษทัมกี าไรโดยจะจ่ายจากก าไรสุทธิ และ

ก าไรสะสม ซึ่งก าหนดว่าตอ้งจ่ายภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติ นอกจากนี้  บริษทัมีการ

จ่ายเงนิปนัผลโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัในปีที่ผ่านมาและความตอ้งการใชเ้งนิลงทุนในอนาคต โดย 

ณ สิ้นปีบญัชี 2564 บริษทัมผีลขาดทุนสุทธิ 32.5 ลา้นบาท จึงไม่มผีลก าไรจากการด าเนินงานปี 2564 เพยีงพอแก่การ

จ่ายเงนิปนัผล โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาถงึผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็นใน

การลงทนุ การส ารองเงนิไวเ้พือ่จ่ายช าระคืนเงนิกูย้มืและเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการ

บริษทัจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาประกาศงดจ่ายเงนิปนัผล โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2564 2563 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (ลา้นบาท) (32.5) (175.9) 

2. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) (4.39) (23.77) 

3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0 0 

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

5. จ านวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 

6. รวมเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิ้น (ลา้นบาท) 0 0 

 

งดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากบริษทัมผีลประกอบการขาดทนุ 

 

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

ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นเงนิทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกว่าเงนิทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบดันี้ บริษทัมทีุนส ารองตามกฎหมาย

ครบถว้นแลว้ จงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอีก 

 



                                                                                                                                                                                                                       หนา้ 4 

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

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปนัผล

ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการบริษทัได ้

พจิารณาถงึผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็นในการลงทนุ การส ารองเงนิไวเ้พือ่จ่ายช าระคืน

เงนิกูย้มืและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบริษทัประกอบดว้ย และเห็นสมควรใหง้ดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย เนื่องจากบริษทัมทีนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4: พจิารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 

ขอ้มูลประกอบ: ประวตัิคณะกรรมการที่เสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม

วาระ และนิยามกรรมการอสิระของบริษทั รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 และ 3 ตามล าดบั  

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให ้

ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้นี้มกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่  

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง       กรรมการ 

2. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรืองกิจ      กรรมการอสิระ 

3. นายแรนดพี ซงิ กานวา (Mr. Randeep Singh Kanwar)  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ

ในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวชิาชีพที่จ าเป็น

และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย

เป็นรายบุคคลในช่วงทีผ่่านมา จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ความจ าเป็นและเหตผุล 

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง   กรรมการ เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจและมปีระสบการณ์ดา้นการบริหาร

และการด าเนินธุรกิจ 

2. นางสาวชนาพรรณ  

จงึรุ่งเรืองกิจ   

กรรมการอสิระ* 

 

เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดา้น

บญัช ีการเงนิ  

3. นายแรนดพี ซงิ กานวา 

(Mr. Randeep Singh 

Kanwar)) 

กรรมการที่ เ ป็น

ผูบ้ริหาร 

เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจและมปีระสบการณ์ดา้นการบริหาร 

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

 

หมายเหตุ  *ผูท้ี่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระตามนิยามกรรมการอสิระของบริษทั ในเรื่องการถอืหุน้ตามรายละเอยีด

ขอ้ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 ก าหนดไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ที่ประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุก าหนด 

 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม เพือ่รบัการคดัเลอืก

เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 เผยแพร่บนช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมในการเป็น

กรรมการมายงับริษทั 

 

ทัง้นี้  รายละเอียดของผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษทัปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาดว้ย 2 และ 3 ตามล าดบั 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 

ท่าน และกรรมการดงักลา่วมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและธรรมาภบิาล และการสรรหากรรมการในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกล ัน่กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ว่ามคีุณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน

หลากหลายวชิาชีพที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่าน

มา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้

กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 2. นางสาวชนาพรรณ  

จึงรุ่งเรืองกิจ และ 3. นายแรนดีพ ซิง กานวา (Mr. Randeep Singh Kanwar)) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

โดยทัง้สามท่านเป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัิครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่

เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ว่า นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ  

จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง  

 

การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยวธีิการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 

 

ระเบียบวาระท่ี 5: พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จ าเป็นตอ้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัประจ าปี 2565 โดย

ก าหนดหลกัเกณฑจ์่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิ่นที่อยู่

ในประเทศไทยและไม่ไดร้บัเงนิเดอืนจากบริษทั ตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และไม่มค่ีาตอบแทนอื่นอกี 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล คณะกรรมการมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดย่อยด าเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได ้

พจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึง

ประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ทัง้นี้ เฉพาะประธานกรรมการ

และกรรมการซึ่งมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บัเงนิเดือนจากบริษทัเท่านัน้ที่มสีิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ  

และกรรมการชุดย่อยนี้  คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลจึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอ 

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2565 เท่ากบัอตัราในปี 2564  

ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

 

ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

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

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

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

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

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

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ต าแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

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

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

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ทัง้นี้  ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ    

ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลทุกท่านไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดทัง้ที่เป็นตวัเงนิ และไม่ใช่ตวัเงนิ

นอกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้  

 

หมายเหต ุส าหรบัขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียด

ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบ

จากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
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เดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของก าไรของบริษทั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้จึง

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2565 ตามอตัราที่

เสนอ 

 

การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุ  

 

ระเบียบวาระท่ี 6: พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

 

ขอ้มูลประกอบ: ประวตัโิดยสงัเขปของผูท้ีเ่สนอใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  

 

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

ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปีของ

บริษทั นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมนุเวยีน

ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทั

มาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชี

เดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการ

หมนุเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนันบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหินา้ที่   

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 4 ราย 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็น

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั โดยเป็นการแต่งตัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั เป็น 1 ใน 4 บริษทัช ัน้น าที่ใหบ้ริการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัรา

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงนิของบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดต่อไปนี้  

 

ทัง้นี้ บริษทัทีเ่ป็นส านกังานสอบบญัช ีและผูส้อบบญัชีตามรายชื่อทีเ่สนอ มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วนได ้

ส่วนเสยีกบับริษทั และบริษทัไม่มบีริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญาตเลขท่ี 

ปีท่ีลงลายมือช่ือรบัรอง 

งบการเงนิของบริษทั 

1. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั 4526 ปี 2555, 2560, 2561 ,2562, 2563 และ 2564 

2. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิุล 4474  -   

3. นายวเิชยีร กิ่งมนตรี 3977 - 

4. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร 4843 ปี 2556, 2557, 2558 และ 2559 

 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) 

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

 

หมายเหต ุค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 

2564 หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชปีระจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2565 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 7: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ท่ีอาจด าเนินการไดใ้นท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั (ถา้มี) 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการที่ดีส าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี   

ทีป่ระชมุสมควรพจิารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื่องทีม่กีารแจง้ไวล้ว่งหนา้เท่านัน้ เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้

ท ัง้หมดโดยรวม 

 

 ทัง้นี้  บริษทัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มสีิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 54 ในวนัที่ 11 

มนีาคม 2565 (Record Date) ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้ โปรดกรอกขอ้ความและ

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยบริษทัไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบ

หนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษทัดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดในสิง่

ทีส่่งมาดว้ย 5 เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนท่านได ้ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสอืมอบ

ฉนัทะที่ไดจ้ดัท าขึ้น และลงนามครบถว้นพรอ้มเอกสารและหลกัฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ภายในวนัที่ 15 

เมษายน 2565 ตามทีอ่ยู่ดา้นลา่งนี้ หรือทาง Email: 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 จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง ปทมุธานี 12120 

 

เพื่อใหท่้านไดร้บัประโยชนสู์งสุดจากการประชุมและเป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน  

มีค าถามที่ประสงค์จะใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้นี้  หรือขอ้มูลอื่นๆ ของบริษทั  

ท่านสามารถส่งค าถามลว่งหนา้ถงึเลขานุการบริษทัตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ หรือทาง Email: gyth_cosc@goodyear.com 

 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ 

 

   ขอแสดงความนบัถอื 

นายแรนดพี ซงิ กานวา 

    กรรมการผูจ้ดัการ 

โดยค าส ัง่ของคณะกรรมการ 

     บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

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 จงัหวดัปทุมธานี 12120 

ประวติัผูท่ี้เสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 

ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ

แต่งตัง้ 

กรรมการ 

ต าแหน่งในบริษทั (1) ประธานกรรมการ 

(2) กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

อาย ุ 72 ปี 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

12 ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 22 มนีาคม 2553)  

4 วาระ  

สดัสว่นการถอืหุน้ในบริษทั  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ไม่ม ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คุณวฒิุทางการศึกษา Ph.D. (Civil Engineering), University of Missouri, USA       

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP 63/2007, IOD  

ประสบการณ์การท างาน  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

พ.ศ. 2556 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการบริษทั, บริษทั   

   กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2538 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการบริษทั, บริษทั   

   กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2537 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการบริหาร, บริษทั เกลอืพมิาย จ ากดั 

พ.ศ. 2535 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการบริษทั, บริษทั ป่าตองบชีโฮเต็ล 

   จ ากดั (ภูเก็ต), บริษทั บา้นสมยุรีสอรท์ จ ากดั 

พ.ศ. 2535 – ปจัจบุนั กรรมการบริหาร, บริษทั อุตสาหกรรมเกลอืบริสุทธ์ิ 

   จ ากดั 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่ม ี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 1.  ไม่มปีระวตัิการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท า

โดยทจุริต 

2.  ไม่มปีระวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัใน

รอบปีทีผ่่านมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกจิการอืน่ 

ก) รายชื่อบริษทัจดทะเบยีนทีด่  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร  

-ไม่ม-ี  
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ข) กิจการอื่น 

-ไม่ม-ี  

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

• ประธานกรรมการบริษทั, บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการบริหาร, บริษทั เกลอืพมิาย จ ากดั 

• ประธานกรรมการบริษทั, บริษทั ป่าตองบชีโฮเต็ล จ ากดั (ภูเก็ต) 

• ประธานกรรมการบริษทั, บริษทั บา้นสมยุรีสอรท์ จ ากดั 

• กรรมการบริหาร, บริษทั อุตสาหกรรมเกลอืบริสุทธ์ิ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2562-2564 

ประชุม 2564 2563 2562 

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

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

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 2/2 (100%) 4/4 (100%) 4/4 (100%) 

 

  



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2                   หนา้ 12 

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

นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรืองกจิ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ

แต่งตัง้ 

กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษทั (1) กรรมการตรวจสอบ 

(2) กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

อาย ุ 45 ปี 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

6 ปี (วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2559)  

2 วาระ  

สดัสว่นการถอืหุน้ในบริษทั  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ไม่ม ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คุณวฒิุทางการศึกษา MBA with an emphasis in Finance – Webster University Bangkok 

campus, Bangkok 

Bachelor of Business – Kasetsart University, Bangkok 

Diploma of Japanese language – Bunka Institute of College, Tokyo, 

Japan 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP 32/2005, DCP 55/2005, AACP 30/2018 และ ITG 7/2018, IOD 

ประสบการณ์การท างาน  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั กรรมการอิสระ, บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) 

   จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2547 – ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ, ไทยซมัมทิกรุป๊ประเทศไทย 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่ม ี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 1.  ไม่มีประวตัิการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท า

โดยทจุริต 

2.  ไม่มปีระวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัใน

รอบปีทีผ่่านมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกจิการอืน่ 

ก) รายชื่อบริษทัจดทะเบยีนทีด่  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร  

-ไม่ม-ี  

ข) กิจการอื่น 

- รองประธานกรรมการ, ไทยซมัมทิกรุป๊ประเทศไทย 

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

-ไม่ม-ี  



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2                   หนา้ 13 

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

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2562-2564 

ประชุม 2564 2563 2562 

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (100%) 4/4 (100%) 4/4 (100%) 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 2/2 (100%) 4/4 (100%) 4/4 (100%) 

 

คุณสมบติัเพิ่มเติมส าหรบักรรมการอสิระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

การมสี่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนั หรือในช่วง 

2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไม่ม ี

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

นายแรนดีพ ซิง กานวา (Mr. Randeep Singh Kanwar) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ

แต่งตัง้ 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 

ต าแหน่งในบริษทั (1) กรรมการผูจ้ดัการ 

(2) กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

อาย ุ 48 ปี 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

10 เดอืน (วนัทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ 1 มถินุายน 2564)  

1 วาระ 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบริษทั  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ไม่ม ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

คุณวฒิุทางการศึกษา Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Regional Engineering 

College, Jallandhar 

Master’s degree in Management, Symbiosis Institute of Management 

Studies, Pune 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ประสบการณ์การท างาน  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

พ.ศ. 2564 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) 

   จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2561 – 2564 Managing Director Indonesia, The Goodyear 

   Tire&Rubber Company (Indonesia) 

พ.ศ. 2560 - 2561  OE & Business Development AP, The  

   Goodyear Tire&Rubber Company (China) 

พ.ศ. 2556 – 2559 Director Consumer PBU ASEAN, The  

   Goodyear Tire&Rubber Company (Malaysia) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่ม ี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 1.  ไม่มีประวตัิการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท า

โดยทจุริต 

2.  ไม่มปีระวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัใน

รอบปีทีผ่่านมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกจิการอืน่ 

ก) การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบยีน 

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

ข) การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

-ไม่ม-ี  

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

-ไม่ม-ี  

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2562-2564 

ประชุม 2564 2563 2562 

คณะกรรมการ 3/3 (100%) - - 

การประชุมผูถ้อืหุน้ - - - 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 1/1 (100%) - - 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

นิยามกรรมการอสิระของบริษทั 

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบริษทัมหาชนควรมกีรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทัง้

คณะ และอย่างนอ้ยสามคนทีส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างตรงไปตรงมาในเรื่องทีส่  าคญัและปราศจากการครอบง  าจากกลุม่

ทีม่ผีลประโยชนอ์ื่นใด บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุก าหนดในเร่ืองการถอืหุน้ตามขอ้ 1 ดงันี้ 

 

1 )  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอื

หุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

2 )  เป็นกรรมการที่ไม่มหีรือเคยมสี่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษา 

ที่ไดร้บัเงนิเดือนประจ า  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย

ล  าดบัเดียวกนั นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

3 )  เป็นกรรมการที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี

อ  านาจควบคุม หรือบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั หรือ

บริษทัย่อย  

 

4 )  เป็นกรรมการทีไ่ม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิตบิคุคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการ

ใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั หรือผูม้อี  านาจควบคุมของผูท้ี่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคแรก รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงนิ ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ

สนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ท ัง้นี้  การค านวณภาระหนี้

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

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บั

รวมภาระหนี้ทีเ่กิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

 

5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั ผูม้อี  านาจควบคุม 

หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมผูีส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคล

ที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

หรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า  2  ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถ้อื

หุน้ที่มีนยั  ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

7) เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนียัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษา

ที่รบัเงนิเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทัอื่น ซึ่ง

ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 

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

ประวติัโดยสงัเขปของผูท่ี้เสนอใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี 

 
1. นายชยัศิร ิเรืองฤทธ์ิชยั 

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรบัรอง 

• ปริญญาตร ีบญัชบีณัฑติ  

• ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4526 และไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ 

ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนสายงานดา้นการตรวจสอบบญัชี มปีระสบการณ์การท างานดา้นการตรวจสอบบญัชี

เป็นเวลากว่า 29 ปี คุณชยัศิริมคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดเีกี่ยวกบั IFRS และมาตรฐานการบญัชไีทย มปีระสบการณ์ใน

การตรวจสอบบญัชี ส าหรบับริษทัในประเทศและบริษทัย่อยขา้มชาติ รวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายใน 

(JSOX audit)  

2. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิุล 

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรบัรอง 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชแีละการเงนิ มหาวทิยาลยัมชิแิกนสเตต สหรฐัอเมริกา 

• ปริญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรชัน้สูงดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4474 และไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ประสบการณ์ 

ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนสายงานดา้นการตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีเป็น

ระยะเวลา 29 ปี ซึง่รวมระยะเวลาทีไ่ดท้ างานในบริษทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ จ ากดั เมอืงดทีรอยด ์รฐัมชิิแกน 

สหรฐัอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลาย

ประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซื้อมาขายไป การบริการ ธุรกิจน า้มนัและก๊าซ และธุรกิจ

โทรคมนาคม  

3. นายวเิชยีร กิ่งมนตรี 

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรบัรอง 

• ปริญญาตรีสาขาการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3977 และไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

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

ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนสายงานดา้นการตรวจสอบบญัชี โดยมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี ส าหรบั

บริษทัในประเทศและบริษทัย่อยขา้มชาติของประเทศในยุโรปและสหรฐัอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจ

การผลติ และบริการต่าง ๆ  

 

4. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร 

การศึกษา ใบอนุญาต ใบรบัรอง 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ศศินทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปริญญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรชัน้สูงดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4843 และไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ 

ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนสายงานดา้นการตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีเป็น

ระยะเวลา 27 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไดท้ างานในบริษทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ จ ากดั - ลอนดอน  แห่งสหราช

อาณาจกัรเป็นเวลา 2 ปี และประเทศฮ่องกง เป็นเวลา 7 เดือน คุณสุขุมาภรณ์มปีระสบการณ์ในการเป็นผูส้อบ

บญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม การคา้ การบริการ และการผลติส าหรบัลูกคา้ท ัง้ในและ

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

รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอสิระท่ีเป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชุม 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ท่ีอยู่  การมีสว่นไดเ้สยี/การมีส่วนไดเ้สยีพเิศษ 

นายอรรถพร  

ข่ายม่าน 

(อายุ 77 ปี)  

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)  

50/9 หมู่ที ่3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

• ไม่มส่ีวนไดเ้สยีในทุกวาระการประชมุ  

• ไม่ มี ส่ วน ได ้เ สียพิ เศษที่ แตก ต่ า งจาก

กรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้ 

นายเย็บ ซู ชวน 

(Mr. Yeap Swee 

Chuan) 

(อายุ 74 ปี)  

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ

สรรหาและ 

ธรรมาภบิาล 

กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)  

50/9 หมู่ที ่3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 12120 

• ไม่มส่ีวนไดเ้สยีในทุกวาระการประชมุ  

• ไม่ มี ส่ วน ได ้เ สียพิ เศษที่ แตก ต่ า งจาก

กรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการ

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

เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารท่ีตอ้งยื่นประกอบเพื่อแสดงตวัตน 

 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย โปรดแสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วหรือหนงัสอืเดินทาง 

หรือเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทาง 

- กรณีมกีารแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

2. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 

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

ดว้ย 8) หรือ แบบ ค. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ย       

ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้ร้บัมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะมาพรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตนตามวิธีที่ก าหนดในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 

(ระเบยีบและวธีิการในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมอืชื่อ

ใหค้รบถว้น  หากมกีารแกไ้ข หรือขดีลบขอ้ความที่ส  าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสอืมอบ

ฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย :   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว:  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ

เดนิทาง หรือเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทางพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล: 

- นิตบิคุคลไทย: ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานทีม่อี  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 หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดินทาง (กรณีทีก่รรมการเป็นบคุคลธรรมดา

สญัชาตต่ิางดา้ว))  

- นิติบุคคลต่างประเทศ: ผูม้อี  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราบริษทัใน

หนงัสอืมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรบัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลคิ) หรือหน่วยงานซึง่มอี  านาจ
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หนา้ที่คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ า

หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันัน้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้อี  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ที่

ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถใหก้ารรบัรองที่สมบูรณ์ตามแบบ

ของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ท าการรบัรองผูร้บัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลคิ) อีกชัน้หนึ่ง (ไม่เกิน 1 ปีนบั

จนถงึวนัประชมุ) 

ทัง้นี้ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นนิติบคุคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแต่งตัง้ธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศไทยเป็น Custodian รบัฝากและดูแลหุน้ ไม่ตอ้งใชเ้อกสารแสดงตน แต่ตอ้งมเีอกสารเพิ่มเติม 

ไดแ้ก่ หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามรบัมอบฉันทะเป็นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยที่ไดร้บัอนุญาต

ประกอบธุรกิจ Custodian 

(4) กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ: ใหพ้มิพล์ายนิ้วหวัแม่มอืซา้ยและเขยีนขอ้ความก ากบัไว ้

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

นัน้ และตอ้งพิมพล์ายนิ้ วมือต่อหนา้พยาน ซึ่งพยานตอ้งลงลายมือชื่อรบัรองและตอ้งแนบส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพรอ้ม

กนัดว้ย 

(5) ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ ถา้ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้

อาจเลอืกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หรือเลอืก

มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษทัคนใดคนหนึ่งเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทนได ้รายละเอยีดตามสิ่งที่

ส่งมาดว้ย 5 

(6) ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได ้จดัท าขึ้น 

และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ลา่วขา้งตน้ไปยงัเลขานุการบริษทัพรอ้มเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดย 

โปรดส่งถงึบริษทัลว่งหนา้ก่อนการประชมุภายในวนัที ่15 เมษายน 2565 

(7) ผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ / 

หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่ลงทะเบยีน 

 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแก่กรรม: ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุแทน โดย

จะตอ้งมเีอกสารค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้อี  านาจ อายุไม่เกินหกเดือนนบัจนถงึ

วนัประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

 

4. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ยาว :์ ใหบ้ดิา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะให ้

ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยน าส าเนาค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครอง ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบดิา หรือมารดา 

หรือผูป้กครองตามกฎหมายมามอบใหเ้ป็นหลกัฐานโดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้ ม)ี หรือส าเนา

ทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
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5. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์เขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ทิกัษ์

ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี  านาจอายุไม่เกินหกเดอืนนบัจนถงึวนัประชุมมาแสดงเพิม่เติมดว้ย 

 

การลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม 

ตอ้งด าเนินการตามวิธีที่ก าหนดในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 (ระเบียบและวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส)์ ภายในวนัที ่15 เมษายน 2565 

 

บริษทัสงวนสทิธิท่ีจะอนุญาตใหบ้คุคลท่ีมีเอกสารถูกตอ้งครบถว้นเขา้ร่วมการประชุมเท่านั้น 
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กฏและขอ้บงัคบัของบริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
1.   การประชุมผูถ้อืหุน้ 

  1.1 การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

  

 ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนั

สิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบริษทั  

  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า “การประชมุวสิามญั” คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรือผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คนซึ่งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให ้

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 

เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 ขอ้ 32. การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดั

ใกลเ้คียงหรือ ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

 ขอ้ 33. ในการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

การประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า เป็น

เร่ืองทีเ่สนอเพื่อทราบ เพือ่อนุมตั ิหรือเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักลา่ว และจดัส่งผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณา ค า

บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ  ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 ขอ้ 36. กิจการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงว่าในรอบปีทีผ่่านมากิจการของ

บริษทัไดจ้ดัการไป 

2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 

3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

4) การเลอืกตัง้กรรมการ 

5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

6) กิจการอื่น ๆ 

 ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ ว ันสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั

เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนี้ 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
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 ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 

2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

 1.2. องคป์ระชุม 

  

  ขอ้ 34. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกว่า  ยี่สบิ

หา้คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหุีน้นบัรวมกนัไดม้ากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งช ัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้  ซึ่ง

มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่า การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะ ผูถ้อื

หุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้

รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ใน

การประชมุครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

1.3. คะแนนเสยีง 

 

 ขอ้ 35. มตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

2) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงขา้งมาก 

3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัง้หมดหรือบางส่วนทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค) การท า แกไ้ข หรือเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วน

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการ

กบับคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

2. เงนิปนัผล 

 

 ขอ้ 41. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร รวมทัง้ก าไรสะสม ในกรณีทีบ่ริษทัมยีอดขาดทุน

สะสมอยู่ หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผล  
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  เงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบริษทัมกี าไรสมควร

พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 

  การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ท ัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพด์ว้ย 

 

3. ทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ขอ้ 42.  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกั

ดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

 

4. กรรมการ 

 

 ขอ้ 12. ใหบ้ริษทัมคีณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

 ขอ้ 13. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสยีงหนึ่ง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล  าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด  

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

ทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 

  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษทันัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วน

ปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก

ต าแหน่งนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีก็ได ้
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy (Form A) 

 

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

      

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

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

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

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม …………….…………………………. หุ้น 
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of                            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 ุ77 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง คลองหน่ึง 
  Mr. Athaporn Khaimarn Age 77 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 นายเยบ็ ซู ชวน อาย ุ74 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง คลองหน่ึง 
  Mr. Yeap Swee Chuan Age 74 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 

 
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…์…………หรือ       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code            or 

 

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             
  

 
  

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 
Duty Stamp 

20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น 
คร้ังท่ี 54 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Fourth (54th) Annual 

Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 21 April 2022 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 

 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.  

 

 

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

 

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

 

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 

 

 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. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 

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

      

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

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

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

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั กู๊ดเยียร์ (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 ุ77 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง คลองหน่ึง 
  Mr. Athaporn Khaimarn Age 77 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 นายเยบ็ ซู ชวน อาย ุ74 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง คลองหน่ึง 
  Mr. Yeap Swee Chuan Age 74 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 

  

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…์…………หรือ       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code            or 

  

 

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   
 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 
Duty Stamp 

20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น  
คร้ังท่ี 54 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Fourth (54th) Annual 

Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 21 April 2022 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows: 

 

 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท  
Agenda 1  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 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 2 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2021 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 3   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3   To consider and approve the omission of dividend payment for the year ended 31 December 2021 

 

(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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 8   

 

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

หน้า 3/7 
Page 3/7 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 4  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:  ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง (กรรมการ) 
   Director’s name: 1. Dr. Dhiraphorn Srifuengfung (Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  2. ช่ือกรรมการ:  นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (กรรมการอิสระ)  
   Director’s name: 2. Ms. Chanapun Juangroongruangkit (Independent Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

  3. ช่ือกรรมการ:  นายแรนดีพ ซิง กานวา (กรรมการ) 
                    Director’s name:  3. Mr. Randeep Singh Kanwar (Director) 
   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
Agenda 5    To consider and approve the Directors and the Sub-committees’ remunerations for the year 2022 

 

(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 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended  

31 December 2022 
 

(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 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) 
Agenda 7 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 าแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น 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 shareholder. 

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ 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 

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

 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 54 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Fifty-Fourth (54th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 21 April 2022 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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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Proxy Form C 

 

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

      

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

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

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

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
 As the custodian of         

 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั กู๊ดเยียร์ (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 
 

(2) 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 ุ77 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง คลองหน่ึง 
  Mr. Athaporn Khaimarn Age 77 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 นายเยบ็ ซู ชวน อาย ุ74 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง คลองหน่ึง 
  Mr. Yeap Swee Chuan Age 74 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 

 
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…์…………หรือ       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code            or 

 

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 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น 
คร้ังท่ี 54 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-Fourth (54th) Annual 

Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 21 April 2022 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. 
 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ หุ้นสามญั              หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
 Grant certain of my/our proxy for   ordinary shares, having the rights to vote equal to   votes  

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

 

 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท  
Agenda 1  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 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 2 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2021 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 3   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3   To consider and approve the omission of dividend payment for the year ended 31 December 2021 

 

(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 4  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 4  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:  ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง (กรรมการ) 
   Director’s name: 1. Dr. Dhiraphorn Srifuengfung (Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  2. ช่ือกรรมการ:  นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (กรรมการอิสระ)  
   Director’s name: 2. Ms. Chanapun Juangroongruangkit (Independent Director) 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

  3. ช่ือกรรมการ:  นายแรนดีพ ซิง กานวา (กรรมการ) 
                    Director’s name:  3. Mr. Randeep Singh Kanwar (Director) 
   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
Agenda 5    To consider and approve the Directors and the Sub-committees’ remunerations for the year 2022 

 

(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 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended  

31 December 2022 
 

(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 พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) 
Agenda 7 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 าแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น 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 shareholder. 

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น 

 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy 

Form C. 

 

2. หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
 Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

 (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

 

3.  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. 

 

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

 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
 มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
 In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C  

 as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค /  Supplementary Proxy Form C 

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

 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 54 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Fifty-Fourth (54th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders on Thursday, 21 April 2022 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 าต่อหนังสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 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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ระเบียบและวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส  ์

 สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศ

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

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี้ 

1. ขอความร่วมมือผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 บริษทัขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษทั ไดแ้ก่ นายอรรถพร ข่ายม่าน หรือ

นายเยบ็ ซู ชวน เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยบริษทัไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 

8 พรอ้มเอกสารที่ตอ้งแสดงในวนัประชุมตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว ้

เท่านัน้ โดยท่านสามารถส่งหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ดา้นล่างนี้ หรือโดย

สแกนหรือถ่ายรูปมายงับริษทัที ่Email : gyth_cosc@goodyear.com ภายในวนัที ่15 เมษายน 2565 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง ปทมุธานี 12120 

1.2 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน กรุณาส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 6 มายงับริษทัตามที่อยู่

ที่ระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายงับริษทัที่ Email : gyth_cosc@goodyear.com

ภายในวนัที ่15 เมษายน 2565 

2. กรณีผูถ้ือหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

2.1 การยืนยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

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 เมษายน 

2565 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

2.2 การเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ภายหลงัจากทีผู่ถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดย้นืยนัตวัตนตามขอ้ 2.1 และบริษทัไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้

ตามขอ้มูลสมดุทะเบียนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2565 และผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดย้นืยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษทัภายในวนัทีก่  าหนดแลว้ Link การ

เขา้ร่วมประชุม รวมถงึคู่มอืการเขา้ใชง้านระบบ จะถูกจดัส่งไปยงัอเีมลทีท่่านผูถ้อืหุน้หรือท่านผูร้บัมอบฉนัทะ

ไดล้งทะเบยีนไวก้บับริษทัเพื่อใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่าน

ทางระบบของบริษทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (ตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป) 

ทัง้นี้  การใชโ้ปรแกรมลงทะเบยีน และนบัคะแนนของบริษทัสามารถใชไ้ดก้บั คอมพวิเตอร ์โนต้บุค๊ แท็ปเลต็ 

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

อินเตอรเ์น็ตบา้นพื้นฐาน โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตาม

วธีิการทัง้แบบมาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ แบบ ข  

กรณีมีขอ้สอบถามเกี่ยวกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ติดต่อบริษัท โอเจ อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั โทรศพัท ์097-087-2591 และ 094-128-4893 หรือโดยอเีมล phannapas@ojconsultinggroup.com 

3. การสง่ค าถามล่วงหนา้ 

 เพือ่ใหท่้านไดร้บัประโยชนสู์งสุดจากการประชุมและเป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที ่หากท่านมคี าถามที่

ประสงคจ์ะใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้นี้  หรือขอ้มูลอื่น ๆ ของบริษทั ท่านสามารถส่ง

ค าถามลว่งหนา้ถงึเลขานุการบริษทัตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยอเีมล 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 จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 แบบลงทะเบียน  

Registration Form 

 

 เขยีนที ่……………………………………………….. 

 Written at 

 วนัที ่……. เดอืน …………….…… พ.ศ. ……. 

 Date      Month               Year 

 

(1)   ขา้พเจา้ ……………….…………….…………….……. สญัชาต ิ……………….. อยู่บา้นเลขที ่………………...ถนน…………………….…………..…….. 

 I/We,                   Nationality          Residing at No.          Road   

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

 Subdistrict       District                         Province                          Postal Code 

 หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง………………..…....…………โทรศพัทม์อืถอื……….…..…………..อเีมล…………….…….……….. 

 Identification card/passport number               Mobile Telephone     Email 

 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้สามญัจ านวนท ัง้สิ้นรวม …………….…………………………หุน้ 

 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of …………….ordinary shares, 

 และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................................เสยีง 

 and have the rights to vote equal to                               votes 

 

 ขา้พเจา้ ยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 54 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 

เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  

(E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ

สถานทีอ่ื่น 

 I confirm to attend the meeting and vote at the Fifty-

Fourth (54th) Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders 

on Thursday, 21 April 2022 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. 

 

 

ลงชื่อ/Signed ……..………………………………………………ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ/Meeting Participant 

             ( _________________________________ ) 

 

หรือ ลงทะเบียนผ่าน 
Or register via  

QR Code 

https://gyt.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 และเอกสารเชิญประชุม แบบรูปเล่ม 

Annual Registration Statement / Annual Report 2021 and Notice of Meeting Requisition Form in Hard Copy 

 

เรียน เลขานุการบริษทั 

Dear Company Secretary 

 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………………………………… 

I/We  

      

มคีวามประสงคข์อรบัเอกสารดงันี้  

Request for a printed document of  

  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (Annual Registration Statement / Annual Report 2021) 

  เอกสารเชญิประชมุฉบบัเต็ม (Notice of Meeting) 

 

โดยใหจ้ดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

, deliver to my address as follows: 

  ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้   

 The Company sends the documents to the address in shareholders' register 

  บริษทัจดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ตามดา้นล่างนี้  

 The Company sends the documents to the address below: 

เลขที่   หมู่ที่   ซอย   หมู่บา้น 

Address no.    Moo    Soi   Village  

ถนน   แขวง   เขต   จงัหวดั 

Road   Sub-District   District   Province  

รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์

Zip Code   Tel. 

 

เมื่อกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งถึง “เลขานุการบริษทั” ทาง Email มาที่ gyth_cosc@goodyear.com 

หรือส่งตามทีอ่ยู่ของบริษทั เพือ่บริษทัจะไดด้ 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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