
 

 

 

 

 
 

 

 
 

เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 48 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) 
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บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 

สารบัญ 
 
เร่ือง 

 
หน้า 

 
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่48 

 
2 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 47 8 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2  CD รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
                             (แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี) 

- 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
                             ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

22 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  นิยามกรรมการอิสระ 26 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชุม 27 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข 30 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  เง่ือนไข วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดง 
                            ในวนัประชุม 

36 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8  กฎและขอ้บงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัการประชุม            
สามญัผูถื้อหุน้ 

38 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9  แผนท่ีสถานท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 48 41 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี2558 แบบรูปเล่ม 42 
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บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 

        วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 48 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย: 
 
1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 47  
2. CD รายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษทั และงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
3. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชุม 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
7. เง่ือนไข วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
8. กฎ และขอ้บงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 48 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี2558 แบบรูปเล่ม 
 
ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติให้จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 48 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย    
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2558 
ข้อมูลประกอบ: ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 47 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
บริษทัไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 47 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ซ่ึงส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวไดน้ าส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และน าส่งกระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแลว้  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 47 ดงักล่าว ควรไดรั้บการอนุมติั
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้วา่ถูกตอ้ง 
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ระเบียบวาระที ่2: พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบักจิกรรมของบริษัท  
 
ข้อมูลประกอบ: รายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการ  
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดรั้บการร้องขอใหพิ้จารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบักิจการของบริษทั  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเห็นควรแจง้ผูถื้อหุน้รับทราบในเร่ืองน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบ

บัญชี 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดรั้บการร้องขอใหพิ้จารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญัดงัน้ี  

รายการ จ านวน 
สินทรัพยร์วม 5,160 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม   1,255 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 3,971 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ    385 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 52.09 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ระเบียบวาระที ่4: พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
บริษทัมีก าไรสุทธิ และก าไรสะสมจากการด าเนินงาน ณ ส้ินปีบญัชี 2558 เพียงพอแก่การประกาศจ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั 
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผูถื้อหุ้นอนุมัติการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 20 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 148
ลา้นบาท คณะกรรมการไดร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2558 ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 (Record 
Date) และไดร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
 
ระเบียบวาระที ่5: พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในอัตราหนี่งใน
สามรวม 2 คน และแต่งตั้งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบใหม่ คอื:  
กรรมการ 2 ท่านทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง  ประธานกรรมการ  
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O’Connor)  กรรมการบริหาร 
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กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ  
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูลประกอบ: ประวติักรรมการท่ีเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr.Kenneth Lee Whtie) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล เสียชีวติเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 และเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระน้ี กรรมการ
ท่ีครบก าหนดออกตามวาระอีกสองท่านเป็นกรรมการไม่อิสระ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น กรรมการตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน 
แต่เน่ืองจากนายเคนเนธ ลี ไวทเ์สียชีวติ จึงคงเหลือกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน และกรรมการดงักล่าวมี
สิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเห็นควรเสนอช่ือกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่เพ่ือ
ด ารงต าแหน่งแทนนายเคนเนธ ลี ไวท์การสรรหากรรมการในคร้ังน้ีไดผ้่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรร
มาภิบาลแลว้ โดยพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงท่ีผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรน ารายช่ือ
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งในปีน้ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และ
เลือกตั้งกรรมการใหม่เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนนายเคนเนธ ลี ไวท ์
 
ระเบียบวาระที ่6: พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ าเป็นตอ้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจ าปี 2559 ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการโดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัการท าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่                 
ในประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการน้ี คณะกรรมการจึงเสนอให้
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2558) 
 

ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 
1. ประธานกรรมการ  ปีละ 500,000 บาท  ปีละ 500,000 บาท 
2. กรรมการ ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และท่ีประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของก าไรของบริษทั จึงเห็นสมควรอนุมติั
ใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามอตัราท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ าเป็นตอ้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัประจ าปี 2559 ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั สอดคลอ้ง
กบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2559 ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2558) 

ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 350,000 บาท ปีละ 350,000 บาท 
2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และท่ีประชุม
คณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโต
ของก าไรของบริษทั จึงเห็นสมควรอนุมติัใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอตัราท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่8: พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 
ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทประจ าปี 2559 ซ่ึง
คณะกรรมการไดพิ้จารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการ
ท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ   
ธรรมาภิบาลของบริษทัปี 2559 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2558) 

ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 
1. ประธานกรรมการสรรหาและ     
ธรรมาภิบาล 

ปีละ 100,000 บาท ปีละ 100,000 บาท 

2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจ
และการเติบโตของก าไรของบริษทั เห็นสมควรอนุมติัใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั
ตามอตัราท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที ่9: พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษทัแลว้ เพ่ือขออนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2559โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั 
 
1. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4843 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2556 – 2558) 
2. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (เป็นผู ้

ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2552-2554) 
3. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (เป็นผู ้    

ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2555)  
 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั อีกทั้งยงัปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดีตลอดมา และขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 
1,700,000 บาท (หน่ึงลา้นเจ็ดแสนบาท) 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
ค่าสอบบญัชี 1,700,000 2,018,246 
ค่าบริการอ่ืน ๆ  ไม่มี ไม่มี 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง      
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่10: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ทีอ่าจด าเนินการได้ในทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่สมควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ อีกเน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  ท่ีประชุม
สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหน้าเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุ้นทั้งหมด
โดยรวม 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมและออกเสียงในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 48 ในวนัท่ี 11 มีนาคม 
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2559 (Record Date) และไดร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 
 

หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกขอ้ความและลงนาม
ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้
เจา้หนา้ท่ีรับลงทะเบียน เป็นผูรั้บหนงัสือมอบฉนัทะแทนกรรมการ  อน่ึง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษทัดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้ในกรณีท่ีท่านประสงค์
จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูอ้อกเสียงแทนท่าน โปรดจดัเตรียมเอกสารและหลกัฐานตามรายการในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
6 และ 7 ทั้ งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 

เพ่ือให้ท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเต็มท่ี หากท่าน 
มีค าถามท่ีประสงคจ์ะให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมคร้ังน้ี หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ของบริษทั ท่าน
สามารถส่งค าถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษทัทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ gyth_cosc@goodyear.com หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-2902-2510 
 

อน่ึง หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2558 ของบริษทั ท่านสามารถติดต่อขอรับได ้โดย
กรอกแบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 ส่งกลบัมาท่ี เลขานุการบริษทั บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 
หมู่ท่ี  3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ โดย  Email: 
gyth_cosc@goodyear.com หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 เพ่ือบริษทัจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านต่อไป 
 
โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 

 
 
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 
กรรมการผูจ้ดัการ

mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 47 

ในวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. 
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
 

 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 
    (Mr.Finbarr O’Connor) 

กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

3. นายเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์  
    (Mr. Brendan Joseph Fox) 

กรรมการบริหาร(ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน) 

4. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
5. นายเควก ไค่ วตัต ์ 
    (Mr. Quek Khai Whatt) 

กรรมการ 

6. นายจีโน กาซาเรลลา 
    (Mr. Gino Garzarella) 

กรรมการ  
 

7.นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.นายเคนเนธ ลี ไวท ์
    (Mr.Kenneth Lee White)  

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ 
ธรรมาภิบาล 

9. นายเยบ็ ซู ชวน 
    (Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

 
เลขานุการบริษัท และทีป่รึกษากฎหมาย 
 
นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
1. คุณสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร  Audit Partner 
2. คุณอมัพร สมบติัอารีพาณิช  Senior Manager 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย พยานการนบัคะแนนเสียง บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
คุณณชัชารีย ์เลิศกิจญานุรักษ ์
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เร่ิมการประชุม  
 
การประชุมเร่ิมข้ึนเวลา 10.00 นาฬิกา 
 
ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ไดท้ าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 64 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้6,109,850 (หกลา้นหน่ึงแสนเกา้พนัแปดร้อย
หา้สิบ) หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.57% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ของบริษทัจ านวน 7,400,000 (เจด็ลา้นส่ีแสน) หุน้ ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
ก่อนเร่ิมตน้พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และเรียนแจง้ผูถื้อหุน้กรณีขอ้ความในหนงัสือเชิญ
ประชุมมีการพิมพผ์ิดพลาดจากวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2558 เป็นวนัจนัทร์ท่ี 28 เมษายน 2558 ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขโดย
ส่งใบแทรกผ่านทางศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 1 สัปดาห์ก่อนวนัประชุมเพ่ือแจง้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบเรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัฯ จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 
จากนั้น ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะศึกษากฎและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นของบริษทัสามารถถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมซ่ึงหากท่านใด
ประสงคจ์ะถามค าถาม ให้ยกมือข้ึน และแจง้ช่ือของท่านพร้อมจ านวนหุ้นก่อนถามค าถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ 
หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจะตอบค าถามตามล าดบั ในการประชุมคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ สามารถ
ลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีมอบใหใ้นขั้นตอนการลงทะเบียน โดยหุน้หน่ึงหุน้มีสิทธิลงคะแนนไดห้น่ึงเสียง 
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่ 46 ทีไ่ด้ประชุมเมือ่วนัที ่ 28 เมษายน 
2557 
 
ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 46 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2557 ซ่ึง
ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชยต์ามท่ี
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
ท่ีประชุมไม่มีค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ีตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 46 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 6,108,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่2 พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบักจิกรรมของบริษัท 
 
เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรับคุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือน าเสนอกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
และทิศทางการด าเนินธุรกิจของปี 2558 
 
เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมถามค าถาม 
 
คุณวชิยั จิรเจริญกิจกลุ ผูถื้อหุน้จ านวน 200 หุน้ อยากทราบพฒันาการของววิฒันาการการผลิตยางของบริษทั เน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีรถยนตไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่รถยนตไ์ฟฟ้า จึงอยากทราบวา่กู๊ดเยยีร์ไดว้างแผนเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งไร 
 
คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณส าหรับค าถาม และช้ีแจงวา่ ในปีน้ี บริษทัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑย์าง 
Assurance Duraplus สู่ตลาด ซ่ึงเป็นยางท่ีมีนวตักรรมโดยใส่ใย Kevlar เขา้ไปท าใหเ้กิดความทนทานเพ่ิมมากข้ึน อีกส่ิงหน่ึง
ท่ีช่วยส่งเสริมดา้นคุณภาพของการผลิตยาง คือ เคร่ืองจกัร Quad Extruder ท่ีกู๊ดเยยีร์น ามาใช ้ ส่งผลใหเ้ราสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตยางท่ีมีคุณภาพสูง และรองรับนวตักรรมใหม่ ๆ ยางของเราจึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งใน
ประเทศ และส่งออกเพ่ิมมากข้ึน 
 
คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถื้อหุน้จ านวน 400 หุน้ ถามวา่ แนวโนม้ธุรกิจของบริษทัในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด เน่ืองจาก
เห็นวา่รายไดใ้นปีท่ีผา่นมาของบริษทัมียอดรายไดจ้ากการส่งออกมากกวา่ยอดจ าหน่ายในประเทศไทย  
 
คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กล่าวขอบคุณส าหรับค าถาม และช้ีแจงวา่ เน่ืองจากการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
เป็นการพิจารณาถึงผลการประกอบธุรกิจในปีท่ีผา่นมา จึงไม่สามารถเปิดเผยแผนการลงทุนในขณะน้ีได ้ แต่กล่าวไดว้า่ ใน
การท าธุรกิจทางบริษทั ไดมี้การเตรียมการไวอ้ยูแ่ลว้ ทั้งดา้นการส่งออก การจ าหน่ายในประเทศ และการผลิตยางเคร่ืองบิน  
 
ประธานฯ เห็นวา่ผูถื้อหุน้หมดค าถามแลว้ และระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาะเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ประธานฯ 
จึงใหเ้ร่ิมพิจารณาวาระท่ี 3 ต่อไป 
 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี 
 
ประธานฯ ไดร้ายงานผลประกอบการของบริษทั ดงัน้ี  
 

รายการ จ านวน 
สินทรัพยร์วม 4,703 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 1,025 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 3,796 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ    237 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุน้                                     32.05 บาท 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่47                 หนา้ 11 

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

ทั้งน้ี คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
จากนั้นไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานผลประกอบการ และเปิดโอกาสใหถ้ามค าถามเก่ียวกบังบการเงินต่อไป 
 
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่ง ผูถื้อหุน้จ านวน 1,000 หุน้ ถามวา่ เม่ือพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัแลว้ เห็นวา่ วตัถุดิบหลกั
ของบริษทัเป็นยางธรรมชาติ และยางสงัเคราะห์ ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาราคาของวตัถุดิบปรับตวัลดลง บริษทัสมควรจะท าก าไร
ไดม้ากข้ึนหรือไม่ แต่เม่ือพิจารณาผลก าไรสุทธิ พบวา่ ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 % เม่ือเทียบกบัราคายางในตลาดโลกท่ี
ปรับตวัลดลงอยา่งมาก เหตใุดบริษทัจึงไม่สามารถท าก าไรไดม้ากกวา่น้ี จึงอยากทราบวา่ ประสิทธิภาพการจดัซ้ือวตัถุดิบ
ของบริษทัมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ มีการซ้ือท่ีไดร้าคาท่ีดีข้ึนหรือไม่ อยากใหก้ารรายงานมีรายละเอียดวา่ราคาเปรียบเทียบ
ในการจดัซ้ือวตัถุดิบในปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมาแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ ค  าถามน้ี คุณเบรนดนั ฟอกซ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย จะ
เป็นผูช้ี้แจง แตต่นมีความเห็นเก่ียวกบัค าถามน้ีวา่ แมข้ณะท่ีราคาตน้ทุนวตัถุดิบลดลง แตใ่นสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนั
ขณะน้ี บริษทัอ่ืนก็ไดรั้บประโยชน์ส่วนน้ีเช่นเดียวกนั ท าใหมี้การแข่งขนัดา้นราคาในตลาด การท าโปรโมชนั ซ่ึงท าใหกู้๊ด
เยยีร์เอง ก็ตอ้งปรับตวัตามการแข่งขนัดงักล่าวเช่นเดียวกนั  
 
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่งถามเพ่ิมเติมวา่ จากความเขา้ใจเม่ือตน้ทุนลดต ่าลง ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนกบัราคาเพ่ิมมากข้ึน ควร
จะไดรั้บผลก าไรมากข้ึน  
 
คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ ช้ีแจงวา่ ทางบริษทัเอง จ าเป็นตอ้งมีการปรับราคาเช่นเดียวกนั เพ่ือแข่งขนักบัตลาดภายในประเทศ 
อยา่งไรก็ดี ขอใหคุ้ณเบรนดนั ฟอกซ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมในดา้นของขอ้มูล 
 
คุณเบรนดนั ฟอกซ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย ช้ีแจงวา่ ในแง่ของราคาดา้นการส่งออก ทางบริษทัไดเ้คยช้ีแจงไว้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คราวก่อน ซ่ึงวธีิการค านวณตน้ทุนราคายงัไม่มีการเปล่ียนแปลง   
 
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่ง ถามเพ่ิมเติมวา่ เป็นการค านวณแบบ Cost Plus ใช่หรือไม่ 
 
คุณเบรนดนั ฟอกซ์ ช้ีแจงวา่ เป็นแบบ Cost Plus 
 
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่ง ถามเพ่ิมเติมวา่ แปลวา่ ในตลาดท่ีดี หรือกรณีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก หรือสินคา้มี
นวตักรรมใหม่ ๆ เราก็ยงัไม่สามารถท าก าไรไดสู้งอยา่งท่ีควรจะเป็นอยูดี่ เพราะการคิดค านวณแบบ Cost Plus 
 
คุณเบรนดนั ฟอกซ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ทางบริษทัไดเ้คยช้ีแจงเร่ืองน้ีไปแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ีผา่นมา ซ่ึง
วธีิการน้ีเป็นวธีิการท่ีใชใ้นบริษทักู๊ดเยยีร์ทัว่โลก ส าหรับการค านวณราคาซ้ือขายในกลุ่มบริษทักู๊ดเยยีร์ 
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ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ในแง่ของสินคา้ท่ีมีนวตักรรมใหม่ ๆ นวตักรรมดงักล่าว ไม่ไดม้าจากประเทศไทย แต่มาจากบริษทัแม่ 
การก าหนดวธีิการค านวณเช่นน้ี จะท าใหมี้ลกัษณะของก าไรท่ีสม ่าเสมอ 
 
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่ง ถามเพ่ิมเติมวา่ แสดงวา่มีค่าลิขสิทธ์ ค่าด าเนินการต่าง ๆ ท่ีตอ้งช าระ 
 
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ในดา้นนั้น ตนเองไม่มีขอ้มูล แต่การใชว้ิธีการค านวณเช่นน้ี เน่ืองจากนวตักรรม หรือผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
ลว้นมาจากบริษทัแม่ 
 
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่ง ถามเพ่ิมเติมวา่ ในดา้นการจดัหาวตัถุดิบท่ีเป็นการจดัหาผ่านบริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ อยากทราบวา่ 
ราคาท่ีจดัหานั้น เป็นราคาท่ี competitive หรือไม่ 
 
คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ ช้ีแจงวา่ ในวนัน้ี ท่ีประชุมไม่มีฝ่ายจดัซ้ือมาดว้ย แต่การจดัหาของบริษทันั้น เป็นการจดัหาวตัถุดิบ
รวมกนัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ไดท้ าเฉพาะประเทศไทย โดยมีฝ่ายจดัซ้ืออยูท่ี่สิงคโปร์ (Global Sourcing) เพื่อจะใหไ้ด้
ราคาท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะยาง 
  
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่ง ถามเพ่ิมเติมวา่ Global Sourcing อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ใช่หรือไม่ เป็นบริษทัในเครือกู๊ดเยียร์มี
บริษทัแม่ถือหุน้อยูห่รือเปล่า 
 
คุณเควก ไค่ วตัต ์Finance Director and Trearsury, Singapore ช้ีแจงวา่ Global Sourcing ท่ีประเทศสิงคโปร์รับผิดชอบเฉพาะ
การจัดซ้ือยางธรรมชาติเพ่ือป้อนให้กับบริษทัเครือกู๊ดเยียร์เท่านั้ น ไม่ใช่ทุกประเภทของการจัดซ้ือจัดหา โดยมี The 
Goodyear Tire&Rubber Company ถือหุน้ 100% และปัจจุบนัจดัหาใหก้บับริษทัเครือกู๊ดเยยีร์เท่านั้น 
 
คุณอ านวย ศิริจนัทร์สวา่ง กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ลกัษณะของการจดัซ้ือจดัหาดงักล่าว ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ขอฝากผูส้อบ
บญัชีดูแลส่วนน้ีดว้ย ทั้งน้ี ท่ีตนสอบถามมาทั้งหมด ไม่ไดเ้กิดจากความเคลือบแคลงหรือสงสยัในการด าเนินงานของบริษทั 
แต่มุ่งหวงัใหป้ระโยชน์ตกอยูก่บักู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับความเห็นเพ่ิมเติมดงักล่าว 
 
คุณอ านวย ศิริจันทร์สว่าง ถามเพ่ิมเติมว่า ในงบการเงินบริษทั ปรากฏว่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคา้งอยู่
ประมาณ 1,000 ลา้น โดยมี yield อยู่ประมาณ 0.4% ซ่ึงอยากให้ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน บริหารเงินในส่วนน้ีให้ไดรั้บ
ผลตอบแทนเพ่ิมมากข้ึนอยา่งนอ้ยน่าจะประมาณ 2% เพ่ือผลประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
 
คุณเบรนดนั ฟอกซ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย ช้ีแจงวา่ ค  าถามน้ีไดช้ี้แจงไวแ้ลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คราวก่อน  
 
คุณเควก ไค่ วตัต ์Finance Director and Trearsury, Singapore ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ นโยบายในการบริหารจดัการเงินสด ซ่ึง yield 
ไม่ใช่ตวัแปรเดียวในการบริหารจดัการเงินของบริษทั แต่เราพิจารณาถึง yield และความมัน่คงทางการเงินของบริษทั และ
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เราตอ้งพิจารณาถึงสภาวะในช่วงนั้น ๆ ดว้ยเพ่ือคงไวซ่ึ้งสภาพคล่องของบริษทั ในช่วงภาวะวกิฤตทางการเงิน พบวา่มีหลาย
บริษทัท่ีประสบปัญหาเน่ืองจากมุ่งผลตอบแทนมากกว่าความมัน่คงทางการเงิน ส าหรับกู๊ดเยียร์ประเทศไทยเอง ก็ก าลงั
พิจารณาถึงรูปแบบการลงทุนต่าง ๆ โดยค านึงถึงทั้งผลตอบแทน และความมัน่คงทางการเงินเป็นหลกั ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คราวก่อน 
 
คุณอ านวย ศิริจันทร์สว่าง กล่าวเพ่ิมเติมว่า การลงทุนบริษทัควรจะท าให้สมดุลระหว่างการบริหารจัดการทางการเงิน 
ผลตอบแทนกบัสภาพคล่องซ่ึงบริษทัตอ้งมีอยา่งเพียงพอ แต่อยา่งนอ้ยควรมีผลตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงหากมีเงินสด
ประมาณ 1,000 ลา้น แต่ผลตอบแทน 0.4% ตนมีความเห็นวา่ผลตอบแทนน้ีนอ้ยมาก จึงมองวา่ บริษทัน่าจะพิจารณาลงทุน
ในรูปแบบตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีไม่มีความเส่ียงซ่ึงมีใหเ้ลือกมากมายเพ่ือบริหารผลตอบแทนและไม่กระทบกบัสภาพคล่อง
ของบริษทั ส าหรับผลตอบแทน 0.4% ยงัเห็นวา่ ต ่าเกินไป 
 
ประธานฯ เห็นวา่ผูถื้อหุ้นหมดค าถามแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมรายงาน
ของผูส้อบบญัชีดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 
ประธานฯ แถลงเร่ืองการอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 วา่ เน่ืองจากบริษทัมีก าไร และก าไร
สะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ ส้ินปี 2557 เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล บริษทัจึงก าหนดใหท่ี้ประชุมพิจารณาประกาศและ
จ่ายเงินปันผล  
 
คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการประกาศจ่ายเงินปันผล ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 เป็นเงิน
จ านวนทั้งส้ิน 20 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 148 ลา้นบาท คณะกรรมการไดร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผลของปี 2557 ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 (Record date) และไดร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2558  
 
ท่ีประชุมไม่มีค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ เห็นวา่ผูถื้อหุน้ไม่มีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ี
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในอตัราหนี่งในสามรวม 3 คน  
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ  
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายจีโน กาซาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) กรรมการ 
3. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการบริหาร (General Manager Aviation-Asia Pacific) กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน
หน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดงักล่าวมีสิทธิ
ไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  
 
การสรรหากรรมการในคร้ังน้ีไดผ้า่นการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ โดยพิจารณาคุณสมบติัใน
ดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงท่ีผา่นมา คณะกรรมการเห็นสมควรน ารายช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีน้ี 
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกนายอรรถพร ข่ายม่าน นายจีโน กาซาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) นายพิพฒัน์ 
วรพิพฒัน์ เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

    เห็นดว้ย 6,111,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
    ไม่เห็นดว้ย 1,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.03 
    งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่47                 หนา้ 15 

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

2. นายจโีน กาซาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) 
 

    เห็นดว้ย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
3. นายพพิฒัน์ วรพพิฒัน์ 
 

เห็นดว้ย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2558 ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบั
การท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ีเฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการน้ี จึงเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัปี 2558 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2557) 
  

ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 
1. ประธานกรรมการ ปีละ 500,000 บาท ปีละ 450,000 บาท 
2. กรรมการ ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ท่ีประชุมไม่มีค าถามส าหรับวาระน้ี ประธานฯ เห็นวา่ผูถื้อหุน้ไม่มีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ี
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสียงดงัน้ี 
 

    เห็นดว้ย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่47                 หนา้ 16 

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

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาบ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการตรวจสอบ จึงเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัปี 2558 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (โดย
เปรียบเทียบกบัปี 2557) 
 

ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 350,000 บาท ปีละ 300,000 บาท 
2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ท่ีประชุมไม่มีค าถามส าหรับวาระน้ี ประธานฯ เห็นวา่ผูถื้อหุน้ไม่มีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ี
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัค่ิาบ าเหน็จกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลประจ าปี 2558 ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั สอดคลอ้งกบั
สภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั
ปี 2558 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2557) 
 

ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ปีละ 100,000 บาท ปีละ 50,000 บาท 
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมถามค าถาม 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่47                 หนา้ 17 

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

คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถื้อหุน้จ านวน 400 หุน้ กล่าววา่ ส าหรับวาระท่ี 6 – 8 ขอใหก้ารพิจารณาตามความเหมาะสมจริง ๆ หาก
คณะกรรมการไดท้ าหนา้ท่ีอยา่งครบถว้น ตนเห็นวา่เหมาะสมแลว้ อยา่งไรก็ดีขอใหค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ในฐานะ
ท่ีเป็นเจา้ของกิจการดว้ย 
 
ประธานฯ เห็นวา่ผูถื้อหุน้ไม่มีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ีตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
    เห็นดว้ย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจ าปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 3 รายโดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี รวมทั้ งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
กรรมการบริษทัแลว้ เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือ
ต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 
1. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2556-

2557) 
2. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2552-2554) 
3. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2555) 
 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั อีกทั้งยงัปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดีตลอดมาและขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวน 
2,018,246 บาท (สองลา้นหน่ึงหม่ืนแปดพนัสองร้อยส่ีสิบหกบาทถว้น)  

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
ค่าสอบบญัชี 2,018,246 1,821,968 
ค่าบริการอ่ืน ๆ  ไม่มี ไม่มี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมถามค าถาม 
 
คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถื้อหุน้จ านวน 400 หุน้ ถามวา่ ผูส้อบบญัชี มีภาระหนา้ท่ีเพ่ิมเติมอยา่งไรในการตรวจสอบบญัชีจึงตอ้ง
มีการเพ่ิมค่าตอบแทน 
คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีแลว้เห็นวา่เหมาะสม เน่ืองจากปัจจุบนัมีการเพ่ิมเติมมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานข้ึนมาก ซ่ึงจะเห็นได้
จากจ านวนหนา้ของงบการเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 
ประธานฯ เห็นวา่ผูถื้อหุน้ไม่มีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ีตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

    เห็นดว้ย 6,112,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่10: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ทีอ่าจด าเนินการได้ในทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้น 
 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่สมควรพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อีก เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ท่ีประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือ
กนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม 
 
คุณสมพงศ ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถามวา่ บริษทัมีความเห็นอยา่งไรใน
การเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อตา้นการคอร์รัปชัน่กบัสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) และอยากเชิญชวน
ใหบ้ริษทัเขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว 
 
ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัเองก็เขา้ร่วมอยูเ่น่ืองจากเป็นบริษทัในเครือประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่
อยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ดี บริษทัจะพิจารณาเก่ียวกบัการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 

 
(ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง) 
ประธานทีป่ระชุม 
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ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง 

ต าแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ, กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
อายุ  67 ปี 
ทีอ่ยู่ 1016 อาคารศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ชั้น 1 หอ้ง เอ ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา, University of Missouri, U.S.A. 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - 

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ.2535– ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เกลือพิมาย จ ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เอกชยัอีเก้ิล จ ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เอกชยั เอก็ซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จ ากดั 

สัดส่วนการถอืหุ้น  33,000 หุน้ (0.45%) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ 

ก) รายช่ือบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร:  
- กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เกลือพิมาย จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เอกชยัอีเก้ิล จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เอกชยั เอก็ซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จ ากดั 

ข) ช่ือและประเภทของธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัธุรกิจของ
บริษทั:   
-ไม่มี- 

ข้อมูลกรรมการอสิระ 
ก)    ระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งกรรมการอิสระและผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ 

-ไม่มี-  
ข)    ระบุความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัแม่ / บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือนิติบุคคลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ 

 ขดัแยง้ทางธุรกิจในปัจจุบนัและระหวา่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
 -ไม่มี- 
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นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 

ต าแหน่ง     
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 
พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2556 Consumer Business Unit Director - ASEAN, Korea & Taiwan 
  Consumer OE Director - ASEAN, Korea & Taiwan    

อาย ุ   57 ปี 
ท่ีอยู ่ อพาร์ทเมนต ์5A, JSK แมนชัน่, 39/1 สุขมุวทิ 34 คลองเตย กรุงเทพ 
คุณวฒิุทางการศึกษา  

- Bachelor of Business - University of Southern Queensland, Australia 
- Master of Marketing - Melbourne Business School (Melbourne University), Australia 
- Strategic Marketing Strategy - Fuqua School of Business, Duke University, USA (1998) 
- Global Leadership 2020 - Tuck School of Business, Dartmouth College, USA (2002)  

 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  DCP 183/2013, Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 Consumer Marketing Director, Asia Pacific and Africa: Ford Motor Company, Asia Pacific 
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549  Deputy General Manager Marketing: Mazda Motor Corporation, Japan 
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 National Manager, Ford Business Center: Ford Motor Company, Australia 
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 National Manager Ford Leasing: Ford Credit Limited. Australia 
 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 National Sales & Marketing Manager: Ford Customer Service Division, Australia 
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537 National Sales Promotion Manager: Ford Motor Company, Australia 
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 Dealer Operations Manager: Ford Motor Company, Australia 
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2533 Light Commercial Sales Manager: Ford Motor Company, Australia 
สดัส่วนการถือหุน้  -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

ก) รายช่ือบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร:  
-ไม่มี- 

ข) ช่ือและประเภทของธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัธุรกิจของ
บริษทั:  
-ไม่มี- 

ขอ้มูลกรรมการอิสระ 
ก)    ระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งกรรมการอิสระและผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ 

-ไม่มี-  
ข)    ระบุความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัแม่ / บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือนิติบุคคลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ 

 ขดัแยง้ทางธุรกิจในปัจจุบนัและระหวา่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา -ไม่มี-  
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นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรืองกจิ 

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  40 ปี 
ทีอ่ยู่ 156 ซ.หมู่บา้นเลคไซดว์ลิล่า 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- 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   
- Adminsistrative Justice for Executives - Administrative Court, Bangkok 
- Real Estate Development of Chulalongkorn University – Chulalongkorn University, Bangkok 
- Diploma of Accounting – Murata Accounting College, Tokyo, Japan 

 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   

- พ.ศ. 2548 DCP, Thai Institute of Directors 
- พ.ศ. 2548 DAP, Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การท างาน 
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั Vice President, Thai Summit Autoparts Industry Co.,Ltd. 

 
สัดส่วนการถอืหุ้น   - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอืน่ 

ก) รายช่ือบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร:  
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั Vice President, Thai Summit Group Thailand 
 

ข) ช่ือและประเภทของธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัธุรกิจของ
บริษทั:  
-ไม่มี- 

ข้อมูลกรรมการอสิระ 
ก)    ระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งกรรมการอิสระและผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ 

-ไม่มี-  
ข)    ระบุความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัแม่ / บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือนิติบุคคลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ 

 ขดัแยง้ทางธุรกิจในปัจจุบนัและระหวา่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
 -ไม่มี- 
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ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของกรรมการทั้งคณะ และ
อย่างน้อยสามคนท่ีสามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองท่ีส าคัญและปราศจากการครอบง าจากกลุ่มท่ีมี
ผลประโยชน์อ่ืนใด เรียกวา่ กรรมการอิสระ ในกรณีของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระ
อยู่ 2 คน จากจ านวนกรรมการ 8 คน เน่ืองจากกรรมการอิสระ คือ นายเคนเนธ ลี ไวท์ เสียชีวิต และอยู่ระหว่างแต่งตั้ง
กรรมการอิสระท่านใหม่ ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
     

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 
(อาย ุ72 ปี) 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

49/93 หมู่บา้นปานทิพย ์ ซอยอ่อนนุช 53           
ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

นายเยบ็ ซู ชวน 
(อาย ุ67 ปี) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ท่ี 1  
ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

 

บริษทัได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไวต้ามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
 

1) ไม่มีธุรกิจหรือการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของตน 
 

2) ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึง
หุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 

3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั นอกจากน้ี จะต้องไม่เป็นท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษัทในเครือ      
บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท           
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

5) ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

6) ตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  หนา้ 23 

รายช่ือและข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 

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

นายอรรถพร ข่ายม่าน  

 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ     
 
อายุ (ปี) 72 
 
ทีอ่ยู่ 49/93 หมู่บา้นปานทิพย ์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
 กรุงเทพมหานคร 10250 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 
2544  - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ    
 บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
2542-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
2535– 2539  กรรมการผูจ้ดัการ ส านกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in Australia 
- Associateship in Accounting:   Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of 

Technology) 
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ    IOD – DCP and DAP Certificate 
 
สัดส่วนการถอืหุ้น -ไม่มี- 
 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1) ไม่เคยท าธุรกิจกบับริษทัท่ีอาจขดัต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมา 
 2)  ไม่เคยด าเนินกิจการใดท่ีอาจขดัแยง้กบับริษทัระหวา่งสองปีท่ีผา่นมา 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี- 
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รายช่ือและข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 

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

นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 

 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการรตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 
อายุ (ปี) 67 
 
ทีอ่ยู่ 53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง  
 อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
  
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
   รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพือ่นสันตภิาพ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ประธาน, สภาหอการค้าแห่งประเทศมาเลเซีย 
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั ประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  Industrial Management and Engineering, Massey University, New Zealand 
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ     IOD - DCP 
 
สัดส่วนการถอืหุ้น -ไม่มี- 
 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1) ไม่เคยท าธุรกิจกบับริษทัท่ีอาจขดัต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมา 
 2)  ไม่เคยด าเนินกิจการใดท่ีอาจขดัแยง้กบับริษทัระหวา่งสองปีท่ีผา่นมา 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี- 
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หนังสือมอบฉันทะ  
Proxy 

 

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

      

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

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 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 ุ72 ปี, อยูบ่า้นเลขท่ี 49/93 หมู่บา้นปานทิพย ์ ถนน อ่อนนุช 53 
                      Mr.Athaporn Khaimarn    Age 72 years, residing at 49/93 Parnthip Village     Road Onnuch 53 

 

   ต าบล/แขวง ประเวศ  อ าเภอ/เขต ประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10250  หรือ 
                  Subdistrict Pravate            District   Pravate     Province   Bangkok Postal Code 10250  or
     

 2.   ช่ือ นายเยบ็ ซู ชวน อาย ุ67 ปี, อยูบ่า้นเลขท่ี 53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี                     

  Mr. Yeap Swee Chuan    Age 67 years, residing at 53/259 Laddawan Rangsit Village Moo 1 Road Rangsit-Pathumthani 

 

ต าบล/แขวง บา้นกลาง  อ าเภอ/เขต บา้นกลาง     จงัหวดั ปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์12000  หรือ  

Subdistrict Ban Klang  District Ban Klang   Province Pathumthani  Postal Code 12000  or 

 

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

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

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code  or 

 

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

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

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code   

 
5. ช่ือ ………………………………………….. อาย ุ……… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …..………….ถนน ............................................................ 

                      Mr./Mrs./Miss      Age            years, residing at                        Road 
 

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

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code   

 
  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข   
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คนใดคนเหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 48 วนัองัคารท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Forty-eighth (48th) Annual 

Ordinary General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 26 April 2016 at 10.00 a.m., at the Renaissance Bangkok 

Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, 

time and venue 
 

(4) จ านวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนีด้งันี ้  
 The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting is as follows:  

เท่ากบัจ านวนหุ้นทั้งส้ินท่ีขา้พเจา้ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามขอ้ (2). 
The Total number of voting shares held by me/us under item (2) 

 บางส่วน คือ หุ้นสามญั ............................................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................................ เสียง 
  Partly, being:                                               ordinary share(s), with                                                   voting right(s)                  

 

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

 

 (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: 

 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2558 
Agenda 1  To consider and approve the Minutes of the Forty-Seventh (47th ) Annual Ordinary General Meeting of    

  Shareholders held on April 28, 2015  

 

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

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

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบักจิกรรมของบริษทั  
Agenda 2  To acknowledge the Annual Report 2015 of the Board of Directors on activities of the Company  

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

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 3 To consider and  approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2015 with the 

auditor’s report 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 
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วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
Agenda 4 To consider and approve the declaration and payment of dividend for the year ended December 31, 2015 

 

(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 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในอตัราหน่ีงในสามของกรรมการทั้งหมดจ านวนสองท่าน และแต่งตั้ง 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบใหม่ 
Agenda 5 To consider and approve re-election of directors in replacement of those who retired by rotation, at one-third of the 

directors, total being 2 directors and to approve the appointment of new independent director and Audit Committee member 

 

(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: 

  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด และแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
  Vote for all the nominated directors  

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดงัน้ี 
  Approve the partial appointment of director(s) as follows: 

  

  การเลือกตั้งกรรมการกลบัเขา้มา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหน่ึง: 
  Election of Directors as directors to serve for a full additional term: 

  1. ช่ือกรรมการ:  ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
   Director’s name: Dr. Dhiraphorn Srifeungfung 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  2. ช่ือกรรมการ:  นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 
   Director’s name: Mr. Finbarr O’Connor 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

  การเลือกตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใหม่ 
   ช่ือกรรมการ:  นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกจิ 

                    Director’s name: Miss Chanapun Juangroongruangkit 
   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 6   พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration 

 

(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 7  พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

Agenda 7  To consider and approve the Audit Committee’s remuneration 

 

(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 8  พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

Agenda 8 To consider and approve the Nomination and Corporate Governance Committee’s remuneration 

 

(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 9  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 9 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2016 and       

determination of the audit fee 
 

(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 10 พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษทั 
Agenda 10 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting 

 

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

(6)     ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ………………………………………………… 

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

 

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น            

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

as a shareholders. 
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(8) ในกรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพจิารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณทีี่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด   

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

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

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

 

 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท 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: ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Remarks:  According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the 

    Proxy Form (No. 5) 2007 

 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลอืกตั้งกรรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual. 

 

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

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

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

 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 48 วนัองัคารท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ     
ราชประสงค ์เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Forty-Eighth (48th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 26 April 2016 at 10.00 a.m., the 

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, 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   เลอืกตั้งกรรมการ 
Agenda  Subject: Election of Directors (continued) 

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Vote for all the nominated directors  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominated director 
 

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 าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 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 

 (                                                              )

   

 

   

 

   

   

   



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  หนา้ 31 

เง่ือนไข วธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 
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1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ย       
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต้่อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น  หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้ง
ลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:   ภาพถ่ายบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวั
ขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล: 
- นิติบุคคลไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองท่ีไดอ้อกใหไ้ม่

เกิน 60 วนั ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามท่ีปรากฏใน
หนงัสือรับรอง พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของกรรมการผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

- นิติบุคคลต่างดา้ว: ผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือ
มอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร  (โนตาร่ีพบัลิค) หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ี
คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ให้น าหนงัสือมอบ
ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าท่ีผูไ้ด้รับ
มอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

(4) กรณีใช้การพิมพ์ลายนิว้มือแทนการลงลายมือช่ือ: ให้พิมพล์ายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความก ากบัไวว้า่ 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ .......” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น   และ
ตอ้งพมิพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 
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เง่ือนไข วธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 

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

(5) ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 48 ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง      
ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือ
เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 
- นายอรรถพร ข่ายม่าน 

ท่ีอยู่ 49/93 หมู่บา้นปานทิพย ์ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
10250 

- นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 
 ท่ีอยู่  53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์ รังสิต หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองจงัหวดั

ปทุมธานี 12000 
(6) ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์ห้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีได ้จดัท าข้ึน 

และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ไปยงัเลขานุการบริษทัพร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดย 
โปรดส่งถึงบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ยสามวนัท าการ หรือภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 

(7) ผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ / 
หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้ งให้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวนั
ประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น  
เขา้ร่วมประชุมแทน และ/หรือ ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้กครอง ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยบิดา หรือมารดา หรือ
ผูป้กครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลกัฐานโดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้มี) หรือส าเนาทะเบียน
บา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษซ่ึ์งลงนาม
รับรองโดยผูมี้อ  านาจอายไุม่เกินหกเดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

 

การลงทะเบียนเพือ่เข้าประชุม 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป 
 
บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจ่ะอนุญาตให้บุคคลทีม่เีอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น 
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กฏและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

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

1.   การประชุมผู้ถือหุ้น 
  
 1.1 การจดัประชุมผู้ถอืหุ้น 
  

 ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั  

   
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุน้
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคนซ่ึงมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 
เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
 ขอ้ 32. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
 
 ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่ เป็น
เร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา ค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม  ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 
 ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของ
บริษทัไดจ้ดัการไป 

2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
4) การเลือกตั้งกรรมการ 
5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
6) กิจการอ่ืน ๆ 

 
 ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 
2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 
 1.2. องค์ประชุม 
  
  ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  ยีสิ่บหา้

คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดม้ากกวา่     ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะ ผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ   ผูถื้อหุน้ร้อง
ขอ ให้นดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
1.3. คะแนนเสียง 
 

 ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขา้งมาก 
3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

2. เงนิปันผล 
 
 ขอ้ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร รวมทั้งก าไรสะสม ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุน

สะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  
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  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ        แลว้แต่

กรณี ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์
ดว้ย 

 
3.  กรรมการ 
 
 ขอ้ 12. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
  
 ขอ้ 13. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
    
 ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ    ท่ีจะ

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง
นั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
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แผนทีส่ถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่48  

 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 
 
 

 

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

 เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 0 2 125 5000 

โทรสาร: 0 2 125 5001 

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 2 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2558 แบบรูปเล่ม 
2015 Annual Report Requisition Form in Hard Copy 

 
เรียน เลขานุการบริษทั 
Dear Company Secretary 
 
ขา้พเจา้ ………………………………………………………………จ านวนหุน้…………………………………………. 
I/We       No. of shares 
 

ท่ีอยู…่……………………………………..……………………………………………………………………………….. 
Address 
 
มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2558 แบบรูปเล่ม โดยใหจ้ดัส่งไปยงัท่ีอยูข่องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
Request for a printed documents of 2015 Annual Report, deliver to my address as follows: 
 
�  บริษทัจดัส่งไปยงัท่ีอยูข่องขา้พเจา้ตามท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ 

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

�  บริษทัจดัส่งไปยงัท่ีอยูต่ามดา้นล่างน้ี  
The Company sends the documents to the address below: 
 
เลขท่ี   หมู่ท่ี  ซอย   หมู่บา้น 
Address no.    Moo   Soi   Village  
 
ถนน   แขวง  เขต   จงัหวดั 
Road   Sub-District  District   Province  
 
รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์
Zip Code   Tel. 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งถึง “เลขานุการบริษทั” ทางโทรสารท่ีหมายเลข (66)0-2902-2510 หรือส่ง 
Email มาท่ี gyth_cosc@goodyear.com หรือส่งตามท่ีอยูข่องบริษทั เพื่อบริษทัจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น
ต่อไป 
 
After completion of the information above, please send this form to “Company Secretary” via the facsimile number  (66)0-
2902-2510 or by email: gyth_cosc@goodyear.com or send to Company’s address. The Company will further process pursuant 
to the shareholder’s request. 
 

 


