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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่54 (“ท่ีประชุม”) 

วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. 

โดยกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

กรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุม  

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

2. นำยแรนดพี ซงิ กำนวำ กรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและธรรมำ 

ภบิำล 

3. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยเยบ็ ซู ชวน 

 

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล /  

กรรมกำรตรวจสอบ  

5. นำยไมเคิล มำรเ์ตนส ์

6. นำยวฮีอง เค็ก  

กรรมกำร 

กรรมกำร 

7. นำยจโีน กำรซ์ำเรลลำ 

8. นำยไมเคิล ล ีเดรเยอร ์  

กรรมกำร 

กรรมกำร 

หมำยเหต ุ  

นำยไมเคิล มำเตนส,์ นำยวฮีอง เคก้, นำยจีโน กำรซ์ำเรลลำ, และนำยไมเคิล ล ีเดรเยอร ์เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนทำง

อเิลก็ทรอนิกส ์

 

กรรมกำรบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม  

1. นำงสำวชนำพรรณ จงึรุ่งเรืองกิจ  กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัชี (ประจ ำประเทศไทย) บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

1. นำงสำวจสัตน่ิำ แกบ๊สกำ 

 

ผูต้รวจสอบบญัชี - บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

1. นำยชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  ผูต้รวจสอบบญัช ี

 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย – บริษทั ติลลกิแีอนดก์บิบินส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

1. นำงสำวอรอญัญำ จนัทรเ์พญ็ ทีป่รึกษำกฎหมำย 

2. นำงสำวศุภสิรำ จตรุพธิเจริญ ทีป่รึกษำกฎหมำย 



 

 

2 

 
บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

เริ่มกำรประชุม  

เร่ิมกำรประชมุ เวลำ 10.00 นำฬกิำ  

 

นำงสำวอรอญัญำ จนัทรเ์พญ็ (“ผูด้ ำเนินกำรประชุม”) ไดก้ลำ่วตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ และแจง้

ใหท้ีป่ระชมุทรำบว่ำ กำรประชมุนี้ เป็นกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ภำยใตพ้ระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีกำรจดัเก็บขอ้มูลจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนไวเ้ป็น

หลกัฐำนในกำรเขำ้ร่วมประชุม เช่น ชื่อผูใ้ชง้ำน หรือ Username ของผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ และวนัและเวลำของกำรเขำ้ร่วม

ประชุมและกำรเลกิประชุม และจะมกีำรบนัทึกภำพและเสียงของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและรำยชื่อผูเ้ขำ้ร่วมประชุมที่มกีำรแสดงตน ผลกำรลงคะแนนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม เป็นตน้  

นอกจำกนี้ กำรด ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประชมุสำมญัผูถ้อื

หุน้ที่หน่วยงำนที่ก ำกบัดูแลบริษทัจดทะเบียนไทยก ำหนด เช่น กระทรวงพำณิชย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระบวนกำรรกัษำควำมม ัน่คงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศทีส่อดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนด

ว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัที่เขำ้ร่วมประชุม โดยคณะกรรมกำรบริษทัท ัง้หมด 9 ท่ำน เขำ้

ร่วมประชมุ 8 ท่ำน คิดเป็นรอ้ยละ 88.89 ของกรรมกำรทัง้หมดของบริษทั ผูด้  ำเนินกำรประชุมแนะน ำผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย

กำรเงนิและบญัชปีระจ ำประเทศไทย บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ไพรซ้วอเตอร์

เฮำสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั รวมถงึทีป่รึกษำกฎหมำยและผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนจำกบริษทั ตลิลกิีแอนดก์ิบบนิส ์

อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ต่อมำผูด้  ำเนินกำรประชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะศึกษำกฎและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง

กบักำรประชุมสำมญัของผูถ้อืหุน้ ซึ่งไดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้โดยแนบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุม  รวมถงึชี้แจงวธีิกำรถำม

ค ำถำมและกำรลงคะแนนเสยีง ดงันี้  

 

ระเบยีบกำรประชมุเกี่ยวกบักำรถำมค ำถำม 

• ประธำนฯ เปิดโอกำสใหท่้ำนผูถ้ือหุน้และท่ำนที่ไดร้บัมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้ของบริษทั สำมำรถถำมค ำถำมที่

เกี่ยวกบัวำระกำรประชุมที่ก ำลงัพิจำรณำไดโ้ดยท่ำนผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะถำมค ำถำม สำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธี

ดงัต่อไปนี้ 

1) กำรสอบถำมโดยกำรพูด โดยท่ำนจะตอ้งอยู่ที่หนำ้ต่ำง E-meeting จำกนัน้ใหท่้ำนไปที่เมนู Participant และ

กดปุ่ มยกมอืขึ้น (Raise Hand) เจำ้หนำ้ที่จะด ำเนินกำรเปิดไมคใ์หท่้ำนสอบถำม และเมื่อสอบถำมเสร็จกรุณำ

กดปุ่มเอำมอืลง (Lower Hand) 

2) กำรสอบถำมโดยกำรพมิพ ์ใหท่้ำนไปที่เมนู Chat ในหนำ้ต่ำง E-Meeting เพื่อพมิพข์อ้ควำมและส่งเขำ้มำยงั

ระบบ  

• ในกำรถำมค ำถำมแต่ละครัง้ ขอใหท่้ำนแจง้ชื่อ-นำมสกุลพรอ้มระบุว่ำท่ำนมำดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ก่อนเริ่มถำมค ำถำมทกุครัง้เพือ่ประโยชนใ์นกำรจดบนัทกึกำรประชุมไดค้รบถว้นถูกตอ้ง  
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ระเบยีบกำรประชมุเกี่ยวกบักำรลงคะแนนเสยีง 

• เนื่องจำกกำรประชมุในครัง้นี้ เป็นกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จงึไม่มกีำรพมิพบ์ตัรลงคะแนน 

• ในกำรลงคะแนนเสยีง ขอใหท่้ำนผูถ้อืหุน้ไปที่แถบหนำ้ต่ำง E-Voting เพื่อท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ภำยใน

เวลำทีก่  ำหนด (1 นำท)ี 

• เมื่อท่ำนลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้ำนกลบัมำยงัหนำ้ต่ำง E-meeting เพื่อรบัชมภำพและเสยีงของกำร

ประชมุต่อ โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรรวบรวมคะแนนทัง้หมดจำกในระบบลงคะแนน 

• กำรนบัผลคะแนน 1 หุน้มคีะแนนเสียงเท่ำกบั 1 เสียง จะค ำนวณโดยหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตำมบตัรเสีย (ถำ้ม)ี ออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่เขำ้ร่วมประชุมในวำระนัน้  ๆ หรือ

จ ำนวนฐำนคะแนนเสยีงตำมที่กฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนด โดยส่วนที่เหลอืจะถอืว่ำเป็นคะแนนเสยีงที่

เหน็ดว้ย  

• กรณีที่ผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษ ัท หรือผูอ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมตำมหนังสือมอบฉันทะ  

ซึ่งผูถ้อืหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนำ้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัไดท้ ำกำรบนัทึกคะแนนเสียงตำมที่  

ผูถ้อืหุน้ก ำหนดไวล้ว่งหนำ้แลว้ 

• ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมในระบบภำยหลงัวำระที่ประชุมพิจำรณำเรียบรอ้ยแลว้  

ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ำมวำระที่ยงัไม่ไดเ้ริ่มกำรพิจำรณำ ซึ่งจ ำนวน  

ผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึคะแนนเสยีงในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนั เนื่องจำกอำจมผูี เ้ขำ้ร่วมประชุมบำง

รำยในระบบเขำ้มำเพิ่มหรือออกไปก่อน เมื่อบริษทัปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวำระแลว้ ระบบจะไม่

สำมำรถกลบัไปแกไ้ขใด ๆ ไดอ้กี ท ัง้นี้ เพือ่ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

จำกนัน้ ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธำนในที่ประชุม (“ประธำนฯ”) ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุมและกล่ำวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้ือหุน้ รวมถึงแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ขอ้มูลกำรลงทะเบยีน ณ เวลำเปิดประชุม ผูถ้ือหุน้

มำร่วมประชมุมดีงันี้ ผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง 3 รำย ถอืหุน้รวม 9,601 (เกำ้พนัหกรอ้ยหนึ่ง) หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ 28 รำย 

ถอืหุน้รวม 6,070,134 (หกลำ้นเจด็หมืน่หน่ึงรอ้ยสำมสบิสี)่ หุน้ รวมผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วม

ประชมุจ ำนวน 31 รำย นบัจ ำนวนหุน้รวมกนัได ้6,079,735 (หกลำ้นเจด็หมืน่เกำ้พนัเจด็รอ้ยสำมสบิหำ้) หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 82.1586 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยแลว้ของบริษทัจ ำนวน 7,400,000 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตำมขอ้บงัคบัของ

บริษทั จำกนัน้ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหน้ำงสำวอรอญัญำ จนัทรเ์พญ็เป็นผูด้  ำเนินกำรประชมุตำมระเบยีบวำระ  

 

ในกำรนี้  ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดร้ำยงำนว่ำในกำรประชุมครัง้นี้จะไม่มมีติพิจำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่

สำมญัของผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2564 เนื่องจำกบริษทัไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้

พิจำรณำและรบัรองรำยงำนดงักล่ำวตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภำคม 2564 จนถึง 19 พฤษภำคม 2564 แลว้ซึ่งรำยงำนกำร

ประชมุดงักลำ่วไดร้บักำรพจิำรณำและรบัรองเรียบรอ้ยแลว้ในช่วงเวลำดงักลำ่ว 
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วำระท่ี 1 พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบักจิกรรมของบริษทั 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมกล่ำวตอ้นรบั นำยแรนดีพ ซงิ กำนวำ กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อน ำเสนอกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัในปี 2564 รวมทัง้ค ำอธิบำยและวเิครำะหจ์ำกฝ่ำยจดักำร สรุปไดด้งันี้ 

 

สรุปขอ้มลูทำงกำรเงนิ  

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 2563 เนื่องจำกตลำดอุตสำหกรรมกำรบนิเริ่มดีขึ้นโดย

ไดร้บัแรงหนุนจำกปริมำณกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศทีสู่งขึ้น และกำรเดนิทำงภำยในประเทศที่ปรบัตวัดีขึ้นเป็น

ผลจำกอตัรำกำรฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึ้น แมว้่ำกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศยงัคงซบเซำ 

2. ผลขำดทุนสุทธิ ลดลงจำก 176 ลำ้นบำท ในปี 2563 เป็น 33 ลำ้นบำทในปี 2564 และยอดขำดทุนสุทธิรวมปี

ต่อปีเพิม่ขึ้นเป็น 143 ลำ้นบำท 

3. กำรปรบัปรุงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไดร้บัแรงหนุนอย่ำงมำกจำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น กำรขำย และ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของยำงลอ้ส ำหรบักำรบนิและกำรส่งออกของผูบ้ ริโภค กำรผลติยำงเครื่องบิน

เพิม่ขึ้น 36% ในปี 2564 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหนำ้ 

4. บริษทัยงัคงเพิ่มฐำนลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่องและไดร้บักำรคดัเลอืกใหเ้ขำ้ท ำสญัญำในกำรเป็นผูผ้ลิตและจดัหำ

สินคำ้ (Supplier) ใหแ้ก่บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั อีกทัง้เรำยงัประสบควำมส ำเร็จดำ้นกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัโดยไดร้บักำรเสนอชื่อในฐำนะผูผ้ลิตอุปกรณ์ด ัง้เดิม (Original Equipment Manufacturer's 

platforms)  

 

ภำพรวมอตุสำหกรรมยำงและยอดขำยของบริษทัในปี 2564  

1. อุตสำหกรรมยำงทดแทนมียอดขำยลดลงเป็นปีที่  4 ติดต่อกัน โดยรวมมีกำรลดลงในแต่ละปีอยู่ที่ 

รอ้ยละ 7% 

2. แนวโนม้ของอุตสำหกรรมรถใหม่ลดลงรอ้ยละ 7% ในปี 2564 เนื่องจำกผลกระทบทำงเศรษฐกิจและลอ็กดำว

เพือ่ควบคุมกำรแพร่ระบำกของโรคโควดิ 19 และกำรขำดแคลนสำรกึ่งตวัน ำ (semiconductor) ในทัว่โลก 

 

กลยุทธท์ำงธุรกิจ 

1. บริษทัมคีวำมคืบหนำ้จำกกำรน ำโมเดลธุรกิจเชื่อมโยงมำปรบัใช ้เพื่อปรบัปรุงควำมสำมำรถของบริษทัในกำร

ปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัตลำดที่เปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงองคป์ระกอบในส่วนของกำรผลติ ผลติภณัฑ ์กำรท ำแบ

รนด ์และกำรสือ่สำร เพือ่สรำ้งควำมเชื่อม ัน่และควำมตอ้งกำรจำกผูบ้ริโภคและลูกคำ้ และเพือ่ควำมสอดคลอ้ง

กนัในส่วนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรำ้นคำ้ปลกี 

2. ในปี 2564 บริษทัยงัคงยกระดบักลุ่มผลิตภณัฑข์องเรำดว้ยกำรเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ไดแ้ก่ Goodyear 

Assurance MaxGuard SUV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Goodyear’s Assurance Family ซึ่งใหก้ำรปกป้อง

แบบ 2 in 1 โดยมีควำมยึดเกำะและควำมทนทำนที่เหนือกว่ำรถในกลุ่ม SUV และ PPV ซึ่งเป็นตลำดที่

เติบโตรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย นอกจำกนี้  บริษทัไดม้ีกำรเปิดตวัโปรแกรมบริหำรควำมสมัพนัธ์ก ับ
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ผู บ้ริ โภค (consumer relationship program-CRM) โดยมีบ ัญชีทำงกำรในแอปพลิ เคชัน่  LINE -

@Goodyearthailand ในกำรสนบัสนุนและใหบ้ริกำรลูกคำ้ เพือ่กำรเตบิโตและรกัษำฐำนลูกคำ้ของบรษิทั และ 

บริษทัยงัไดเ้ขำ้สู่ธุรกิจกำรพำณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ (E-commerce) โดยร่วมมอืกบัผูเ้ชี่ยวชำญในกำรด ำเนิน

ธุรกิจกำรพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ดำ้นยำงลอ้ อนัดบั 1 ในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 ทีผ่่ำนมำ 

3. ในปี พ.ศ. 2564 บริษทัยงัคงด ำเนินกำรเป็นผูผ้ลติและจดัหำใหแ้ก่ลูกคำ้ผูผ้ลติรถยนตห์ลำยรำย นอกจำกนี้

บริษทัมีควำมพรอ้มอย่ำงยิ่งที่จะเป็นผูผ้ลิตและจดัหำส ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำในอนำคต ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึง

ควำมสำมำรถของบริษทัในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และจะเสริมสรำ้งควำมแขง็แกร่งของแบรนด์

บริษทัในตลำดต่อไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

• บริษทัยงัคงสนบัสนุนพนกังำนใหป้ฏบิตัติำมกฎระเบยีบและจรรยำบรรณ โดยก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนผ่ำนทำง

สำยด่วน นอกจำกนี้ บริษทัฯ ไดม้กีำรเขำ้ร่วมแนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของภำคเอกชนไทย (Private Sector 

Collective Action against Corruption - CAC) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 

 

เมื่อจบกำรน ำเสนอ ผูด้  ำเนินกำรประชุมน ำเสนอค ำถำมจำกนำยภทัรกิตติ์ เนตินิยม ผูถ้ือหุน้จ ำนวน 11,600 หุน้ 

สอบถำมว่ำนโยบำยสนบัสนุน EV ของรฐับำลไทยและชำตอิื่นในกลุม่ AFTA ทำง GYT ไดร้บัประโยชนห์รือไม่อย่ำงไร  

 

นำยแรนดีพ ซงิ กำนวำ ตอบค ำถำมดงักล่ำวว่ำ ในขณะนี้บริษทั ยงัไม่ไดม้กีำรผลติยำงรถยนตใ์หก้บัรถยนตไ์ฟฟ้ำ แต่

ว่ำบริษทัไดม้กีำรผลติและจดัหำใหแ้ก่รถยนต์ไฟฟ้ำระบบไฮบริด โดยบริษทัก ำลงัจดัหำและวเิครำะหเ์ทคนิคในกำรผลติ

ยำงรถบนตใ์หแ้ก่รถไฟฟ้ำ บริษทัมคีวำมยนิดีเป็นอย่ำงยิ่งที่รฐับำลไทยใหก้ำรสนบัสนุนรถยนตไ์ฟฟ้ำ โดยบริษทัรวมถึ ง

ผูผ้ลติยำงรถยนตห์ลำยอื่น ๆ ทัว่โลก ไดพ้ฒันำเทคโนโลยต่ีำง ๆ ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรรถยนตป์ระเภทนี้ 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมน ำเสนอค ำถำมต่อไปจำกผูถ้ือหุน้รำยเดียวกนัว่ำ กรณีขำยยำงเครื่องบนิใหแ้ก่บริษทั กำรบนิไทย 

จ ำกดั (มหำชน) มเีงือ่นไขเครดติหรือไม่ 

นำงสำวจสัตน่ิำ แกบ๊สกำ เป็นผูต้อบค ำถำมดงักลำ่วว่ำ ไม่มเีงือ่นไขเครดติเฉพำะส ำหรบับริษทั กำรบนิไทย จ ำกดั 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมน ำเสนอค ำถำมต่อไปจำกผูถ้อืหุน้รำยเดียวกนัว่ำ อยำกทรำบว่ำรำยกำรในบญัชีงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง

สนิทรพัยร์ะหว่ำงตดิตัง้เป็นจ ำนวน 1,190 ลำ้นบำท หมำยถงึอะไร 

 

นำงสำวจสัติน่ำ แกบ๊สกำ เป็นผูต้อบค ำถำมดงักล่ำวว่ำ ทรพัยส์นิที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง จ ำนวน 1.2 พนัลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี เป็นส่วนหนึ่งของกำรลงทุนในก ำลงักำรผลติและควำมสำมำรถต่ำง ๆ ของโรงงำนที่จ ำเป็นต่อกำรเสนอชื่อกำร

เป็นผูผ้ลติใหก้บัรถ Ford และ Hyundai 
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ผูด้  ำเนินกำรประชุมน ำเสนอค ำถำมต่อไปจำกจำก คุณจิรำยุ พฒันำสุทธินนท ์ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 5,300 หุน้ ซึ่งสอบถำมว่ำ

บริษทัด ำเนินธุรกิจในประเทศมำหลำยสิบปีแลว้ เหตุใดส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษทัถึงนอ้ยมำก เมื่อเทียบกบัคู่แข่ง 

สำเหตเุกิดจำกรำคำสนิคำ้แพงกว่ำคู่แข่ง ตวัแทนจ ำหน่ำยนอ้ย หรือโฆษณำนอ้ย หรือทมีกำรตลำด  

 

นำยแรนดีพ ซงิ กำนวำ ตอบค ำถำมดงักล่ำวว่ำ ประเทศไทยเป็นตลำดที่มกีำรแข่งขนัสูงโดยมแีบรนดร์ะดบัโลก เอเชีย 

และทอ้งถิ่นมำกมำย ในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำบริษทัไดร้บัส่วนแบ่งและไดม้กีำรลงทุนในโรงงำนเพือ่ขยำยขดีควำมสำมำรถ 

อนัเป็นผลใหบ้ริษทัไดร้บัสญัญำเป็นผูผ้ลติและจดัหำจำกลูกคำ้ใหม่ซึ่งจะมสี่วนเขำ้มำขยำยสดัส่วนกำรตลำดของบริษทั

ในปีถดัไป นอกจำกนี้บริษทัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อขยำยช่องทำงกำรตลำดของบริษทัและเป็นกำรพฒันำดำ้น

กำรตลำดแบบยัง่ยนื 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมน ำเสนอค ำถำมต่อไปจำกผูถ้อืหุน้รำยเดียวกนัว่ำ ยำงที่ใชอ้ยู่ปจัจุบนั จะใชไ้ดก้บัรถไฟฟ้ำในอนำคต

หรือไม ่หรือจ ำเป็นตอ้งเปลีย่นใหม่ 

 

นำยแรนดีพ ซงิ กำนวำ ตอบค ำถำมดงักล่ำวว่ำ ยำงที่บริษทัสำมำรถพฒันำใหร้องรบัรถยนตไ์ฟฟ้ำไดใ้นอนำคต ตรำบ

เท่ำที่ขนำดเหมำะสมกบัรุ่น แมก้ำรท ำเช่นนี้อำจท ำใหป้ระสิทธิภำพและประสบกำรณ์ของผูใ้ชล้ดลงเนื่องจำกลกัษณะ

ส ำคญัของรถยนตไ์ฟฟ้ำคือน ำ้หนกัที่เพิ่มขึ้น เพิ่มแรงบดิของลอ้ และควำมตอ้งกำรคุณลกัษณะประเภทต่ำง ๆ เช่น 

ควำมจสูุง อย่ำงไรก็ด ีบริษทัมเีทคโนโลยใีนกำรพฒันำรูปแบบยำงเพือ่รองรบัรถยนตไ์ฟฟ้ำในอนำคตได ้

 

เนื่องจำกไม่มคี ำถำมจำกผูถ้อืหุน้เพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชุมจึงแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบว่ำวำระนี้ เป็นวำระเพื่อทรำบจึงไม่

ตอ้งลงมต ิ

 

วำระท่ี 2 พจิำรณำอนุมติังบกำรเงนิของบริษทัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 พรอ้มรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชมุขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทั รำยละเอยีดดงันี้  

ขอ้มูลงบกำรเงนิของบริษทั 

       หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร จ ำนวน 

ปี 2564 ปี 2563 

สนิทรพัยร์วม 7,559 6,620 

หนี้สนิรวม 4,032 3,073 

รำยไดร้วม 4,105 3,445 

ก ำไรสุทธิ (32.5) (175.9) 

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำน (บำท/หุน้) (4.39) (23.77) 
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ทัง้นี้  คณะกรรมกำรมคีวำมเห็นว่ำ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิประจ ำปีสิ้นสุด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชมุเปิดโอกำสใหท้ีป่ระชมุถำมค ำถำมเกี่ยวกบัวำระนี้ 

  

เนื่องจำกไม่มคี ำถำมจำกผูถ้ือหุน้เพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิของบริษทั

ส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและผ่ำนกำรพจิำรณำและ

เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ ซึง่เสนอโดยคณะกรรมกำรของบริษทั 

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ซึง่ผ่ำนกำร

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและผ่ำนกำรพจิำรณำและเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ พรอ้มรำยงำน

ของผูส้อบบญัชดีงักลำ่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 6,079,834 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมติังดจำ่ยเงนิปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชมุแถลงเรื่องกำรงดจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ว่ำ มำตรำ 115 ของกฎหมำย 

บริษทัมหำชนจ ำกดั ก ำหนดใหบ้ริษทัจ่ำยเงนิปนัผลจำกเงนิก ำไรเท่ำนัน้ และตำมขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั กำรจ่ำย

ปนัผลจะกระท ำไดต่้อเมื่อบริษทัมกี ำไรโดยจะจ่ำยจำกก ำไรสุทธิ และก ำไรสะสม ซึ่งก ำหนดว่ำตอ้งจ่ำยภำยในก ำหนด  

1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีติ นอกจำกนี้ บริษทัมกีำรจ่ำยเงนิปนัผลโดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัในปีที่ผ่ำนมำและควำมตอ้งกำรใชเ้งนิลงทุนในอนำคต โดย ณ สิ้นปีบญัชี 2564 บริษทัมีผลขำดทุนสุทธิ 32.5 

ลำ้นบำท จงึไม่มผีลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปี 2564 เพยีงพอแก่กำรจ่ำยเงนิปนัผล โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้จิำรณำ

ถงึผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคลอ่ง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุน กำรส ำรองเงนิไวเ้พือ่จ่ำยช ำระคืนเงนิกูย้มื

และเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภำยในบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัจึงเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำ

ประกำศงดจ่ำยเงนิปนัผล โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  
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รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ปี 2564 ปี 2563 

1. ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ (ลำ้นบำท) (32.5) (175.9) 

2. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำน (บำท/หุน้) (4.39) (23.77) 

3. เงนิปนัผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0 0 

4. สดัส่วนกำรจ่ำยเงนิปนัผลเทยีบกบัก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำน (รอ้ยละ) - - 

5. จ ำนวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 

6. รวมเงนิปนัผลจ่ำยทัง้สิ้น (ลำ้นบำท) 0 0 

 

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิงดจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2564 เนื่องจำกบริษทัมผีลประกอบกำรขำดทุน โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำน 

ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุน กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคืนเงนิกูย้ืมและเป็นเงนิทุน

หมนุเวยีนภำยในบริษทัประกอบดว้ย และเหน็สมควรใหง้ดจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษทั

มทีนุส ำรองตำมกฎหมำยครบถว้นแลว้ 

 

มำตรำ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหำชน และขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดใหบ้ริษทัจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี

ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นเงนิทุนส ำรอง ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี 

จนกว่ำเงนิทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบดันี้ บริษทัมทีุนส ำรองตำมกฎหมำย

ครบถว้นแลว้ จงึไม่ตอ้งจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิอีก 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชมุเปิดโอกำสใหท้ีป่ระชมุถำมค ำถำม 

  

เนื่องจำกไม่มีค ำถำมจำกผูถ้ือหุน้เพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิวำระนี้ ตำมที่

คณะกรรมกำรเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมตัิงดจ่ำยเงินปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ตำมที่

คณะกรรมกำรเสนอและอนุมตังิดจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษทัมทีุนส ำรองตำมกฎหมำย

ครบถว้นแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 6,079,834 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 



 

 

9 

 
บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

ระเบียบวำระท่ี 4: พจิำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ำ ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 ก ำหนดใหใ้นกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ให ้

กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำม

ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัหนึ่งในสำม ซึ่งในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมกำรที่ตอ้งออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำนไดแ้ก่  

 

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง  ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

2.  นำงสำวชนำพรรณ จงึรุ่งเรืองกิจ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

3.  นำยแรนดพี ซงิ กำนวำ  กรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลไดพ้ิจำรณำคุณสมบตัิ

ในดำ้นต่ำง ๆ โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมดำ้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในวชิำชีพที่จ ำเป็น

และเหมำะสมต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลกำรปฏบิตัิงำนในฐำนะกรรมกำร และฐำนะกรรมกำรชุดย่อย

เป็นรำยบุคคลในช่วงทีผ่่ำนมำ จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีนี้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่ง ตำมรำยชื่อดงัต่อไปนี้ 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง ควำมจ ำเป็นและเหตผุล 

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธำนกรรมกำร / 

กรรมกำรสรรหำและ

ธรรมำภบิำล 

เป็นผูท้ี่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ดำ้นกำร

บริหำรและกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจอุตสำหกรรม

ยำงรถยนต ์

2. นำงสำวชนำพรรณ จงึ

รุ่งเรืองกิจ 

กรรมกำรอิสระ* / 

กรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรสรรหำและ

ธรรมำภบิำล 

เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจและมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและ

กำรเงนิ 

3. นำยแรนดพี ซงิ กำนวำ กรรมกำรผูจ้ดักำร / 

กรรมกำรบริหำร / 

กรรมกำรสรรหำและ

ธรรมำภบิำล 

เป็นผูท้ี่มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจและมีประสบกำรณ์ดำ้นกำร

บริหำรธุรกิจยำงลอ้ 

หมำยเหตุ *ผูท้ี่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทัในเรื่องกำรถอืหุน้ตำมรำยละเอียด  

ขอ้ 1 ของนิยำมกรรมกำรอิสระตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 3 ของหนงัสอืเชิญประชุม ก ำหนดไวเ้ขม้งวดกว่ำขอ้ก ำหนดข ัน้ต ำ่ที่

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
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นำงสำวชนำพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ไดร้บักำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล ใหส้ำมำรถแสดงควำม

คิดเห็นไดอ้ย่ำงอิสระและเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ นำงสำวชนำพรรณ  

จึงรุ่งเรืองกิจ มคีวำมเชี่ยวชำญ ควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรจดักำรธุรกิจ รวมถึงปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร

อสิระและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นอย่ำงด ี

 

ในกำรสรรหำกรรมกำร บริษทัไดป้ระกำศเชิญผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ำมคีุณสมบตัเิหมำะสม เพือ่รบักำรคดัเลอืก

เป็นกรรมกำรในช่วงระหว่ำงวนัที่ 1 กนัยำยน 2564 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เผยแพร่บนช่องทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้รำยใดเสนอชื่อบคุคลที่เหน็ว่ำมคีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรมำยงับริษทั 

 

ทัง้นี้  รำยละเอียดของผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมกำรแต่ละท่ำนและนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทัปรำกฏตำมสิ่งที่ส่ง

มำดว้ย 2 และ 3 ตำมล ำดบั 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ กรรมกำรตอ้งออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม ในปีนี้กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 9 

ท่ำน และกรรมกำรดงักลำ่วมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งโดยผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร

สรรหำและธรรมำภบิำล และกำรสรรหำกรรมกำรในครัง้นี้ไดผ้่ำนกระบวนกำรกล ัน่กรองและสรรหำโดยคณะกรรมกำร

บริษทัแลว้ว่ำมคีุณสมบตัิในดำ้นต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญใน

หลำกหลำยวชิำชีพที่เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลกำรปฏบิตัิงำนในฐำนะกรรมกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ 

คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิเลือกตัง้

กรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำนไดแ้ก่ 1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง  2. นำงสำวชนำพรรณ  

จึงรุ่งเรืองกิจ และ 3. นำยแรนดีพ ซิง กำนวำ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยทัง้สำมท่ำนเป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตำม พ.ร.บ. บริษทัมหำชน และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ส ำหรบัต ำแหน่งกรรมกำร

อสิระ คณะกรรมกำรบริษทัพจิำรณำแลว้ว่ำ นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน จะสำมำรถใหค้วำมเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไป

ตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง  

ผูด้  ำเนินกำรประชมุเปิดโอกำสใหท้ีป่ระชมุถำมค ำถำม 

  

เนื่องจำกไม่มีค ำถำมจำกผูถ้ือหุน้เพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิวำระนี้ ตำมที่

คณะกรรมกำรเสนอ 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้มมีตดิงันี้ 

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 

เหน็ดว้ย 6,079,834 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

2. นำงสำวชนำพรรณ จงึรุ่งเรืองกจิ 

เหน็ดว้ย 6,075,534 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย      4,301 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0707 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

3. นำยแรนดีพ ซิง กำนวำ 

เหน็ดว้ย 6,079,834 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระท่ี 5: พจิำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 

รำยละเอยีด ดงันี้ 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล เนื่องจำกบริษทัไม่มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรจงึมอบหมำยใหก้ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อยด ำเนินกำรผ่ำนกำรพจิำรณำอย่ำง

รอบคอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล ซึ่งไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรโดยค ำนึงถึงควำม

เหมำะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนำด และควำมเกี่ยวโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภำวะโดยทัว่ไป

ของตลำด (Market Norm) และอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบกำรณ์และควำมเหมำะสมเกี่ยวกบักำรท ำหนำ้ที่

และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ทัง้นี้ เฉพำะประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บั

เงนิเดือนจำกบริษทัเท่ำนัน้ที่มสีิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและธรร
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

มำภิบำลจึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเสนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  และ

กรรมกำรชดุย่อยส ำหรบัปี 2565 เท่ำกบัอตัรำในปี 2564 ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

 

ต ำแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

1. ประธำนกรรมกำร  ปีละ 500,000 บำท  ปีละ 500,000 บำท 

2. กรรมกำร ปีละ 350,000 บำท (ต่อท่ำน) ปีละ 350,000 บำท (ต่อท่ำน) 

ค่ำตอบแทนอื่น ๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ต ำแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

1. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ปีละ 350,000 บำท  ปีละ 350,000 บำท 

2. กรรมกำรตรวจสอบ ปีละ 300,000 บำท (ต่อท่ำน) ปีละ 300,000 บำท (ต่อท่ำน) 

ค่ำตอบแทนอื่น ๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ต ำแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

1. ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล  ปีละ 100,000 บำท  ปีละ 100,000 บำท 

2. กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล ปีละ 75,000 บำท (ต่อท่ำน) ปีละ 75,000 บำท (ต่อท่ำน) 

ค่ำตอบแทนอื่น ๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ทัง้นี้  ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ    

ธรรมำภิบำล กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลทุกท่ำนไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนอื่นใดทัง้ที่เป็นตวัเงนิ และไม่ใช่ตวัเงนิ

นอกเหนือจำกทีก่ลำ่วขำ้งตน้  

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อยของบริษทัไม่ไดผ้่ำนคณะกรรมกำร

พจิำรณำค่ำตอบแทน เนื่องจำกบริษทัไม่มคีณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยไดผ้่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลและ

คณะกรรมกำรบริษทัโดยเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิำรณำจำกกำรขยำยธุรกิจและ

กำรเติบโตของก ำไรของบริษทั คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิให ้

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัประจ ำปี 2565 ตำมอตัรำทีเ่สนอ 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชมุเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำม 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

เนื่องจำกไม่มีค ำถำมจำกผูถ้ือหุน้เพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิวำระนี้ ตำมที่

คณะกรรมกำรเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิำรณำแลว้มมีติอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัตำมที่คณะกรรมกำรเสนอดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 6,079,834 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีไ่ม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ 

 

ระเบียบวำระท่ี 6: พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2565 และก ำหนด

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรำยละเอยีดดงันี้ 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ ำนวน 4 รำย 

โดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตังิำน ควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็น

เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ำกดั โดยเป็นกำรแต่งตัง้ติดต่อกนัจำกรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ำกดั เป็น 1 ใน 4 บริษทัช ัน้น ำที่ใหบ้ริกำรสอบบญัชีในระดบัสำกล มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบญัชี มีอตัรำ

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีที่เหมำะสม รวมทัง้ปฏิบตัิหนำ้ที่ในปีที่ผ่ำนมำไดเ้ป็นอย่ำงดี  โดยเสนอใหค้ณะกรรมกำร

บริษทัเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ ำปี 2565 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ

กำรเงนิของบริษทัและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 ตำมรำยละเอยีดต่อไปนี้  

 

ทัง้นี้ บริษทัทีเ่ป็นส ำนกังำนสอบบญัช ีและผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อทีเ่สนอ มคีวำมเป็นอสิระ ไม่มคีวำมสมัพนัธห์รือส่วนได ้

ส่วนเสยีกบับริษทั และบริษทัไม่มบีริษทัย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่วแต่อย่ำงใด  

รำยช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญำตเลขท่ี 

จ ำนวนปีท่ีลงลำยมือช่ือรบัรอง 

งบกำรเงนิของบริษทั 

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

2. นำงสำววรำภรณ์ วรธิตกิุล 4474   -   
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รำยช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญำตเลขท่ี 

จ ำนวนปีท่ีลงลำยมือช่ือรบัรอง 

งบกำรเงนิของบริษทั 

3. นำยวเิชยีร กิ่งมนตรี 3977 - 

4. นำงสำวสุขมุำภรณ์ วงศอ์ริยำพร 4843 ปี 2556, 2557, 2558, 2558   

 

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2565 (บำท) ปี 2564 (บำท) 

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

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนของสอบบญัชปีระจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2565 ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ 

 

ผูด้  ำเนินกำรประชมุเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำม 

 

เนื่องจำกไม่มีค ำถำมจำกผูถ้ือหุน้เพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิวำระนี้ ตำมที่

คณะกรรมกำรเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มมีติอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2565 และก ำหนด

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชตีำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 6,079,834 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 7: พจิำรณำกจิกำรอืน่ ๆ ท่ีอำจด ำเนินกำรไดใ้นท่ีประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบริษทั (ถำ้มี) 

 

ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ไม่สมควรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ อีกเนื่องจำกตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษทั 

จดทะเบียนปี 2560 และโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี  ที่ประชุมสมควรพิจำรณำ

ปรึกษำหำรือกนัเฉพำะเรื่องที่มกีำรแจง้ไวล้ว่งหนำ้เท่ำนัน้ เพือ่ใหเ้กิดควำมเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 

ประธำนฯ กลำ่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ำร่วมประชมุ ปิดประชมุเวลำ 11.08 นำฬกิำ 

 
 

 

(ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง) 

ประธำนท่ีประชุม 

 

 

ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม   

บริษทั ตลิลกิีแอนดก์ิบบนิส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 


