
เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 50 
บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ หอ้งประชมุ R6  

โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 8.00 น. 

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

        วนัที ่23 มนีาคม 2561 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 (ครัง้ที ่50) 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 49 ประชมุเมือ่วนัที่ 25 เมษายน 2560 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2  CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3  ประวตัผูิท้ีเ่สนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5  รายชื่อและขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6  เงือ่นไข วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชมุ และเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดงในวนั 
  ประชมุ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7  กฎและขอ้บงัคบัของบรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกบัการประชมุ 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข (หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ         

download จาก https://www.goodyear.co.th/investor-relations 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9  แผนทีส่ถานที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 50 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเลม่ 
 
ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั") ไดม้มีติใหจ้ดัประชุมสามญัของผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 (ครัง้ที่ 50) ในวนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส ์
กรุงเทพฯ ราชประสงค ์เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1: พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 49 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 

2560  
ขอ้มลูประกอบ: ส าเนารายงานการประชุมวสามญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 49 ที่ไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 

รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษิทัไดจ้ดัการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่49 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560 ซึง่บริษทั
ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุขึ้นตามกฎหมายแลว้ และไดน้ าส่งส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ และบรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้เสนอใหท้  าการแกไ้ขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
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ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 49 
ดงักลา่วถกูตอ้งและครบถว้น จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 2: พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบักจิกรรมของบรษิทั  
 
ขอ้มลูประกอบ: รายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม) 
("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปีใหก้บัผูถ้ือหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดั
ประชมุสามญัประจ าปี โดยทีบ่รษิทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560  ซึ่งมขีอ้มูลตามที่ก  าหนดใน พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้ จึงประสงค์
เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานประจ าปี 2560 ของบรษิทั รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 2   
 
ความเหน็คณะกรรมการ: เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทั 
 
การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบจงึไมต่อ้งลงมติ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 พรอ้มรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 
ขอ้มลูประกอบ: งบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ซึ่งก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท า  
งบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบบญัชีของบริษทัที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงนิประจ าปีของบริษทั
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายชยัศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 4526 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัแลว้ เหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  
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ขอ้มลูงบการเงนิ (บางสว่น) ของบรษิทั 
       หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ จ านวน 

2560 2559 
สนิทรพัยร์วม 5,676 5,285 
หน้ีสนิรวม 1,668 1,261 
รายไดร้วม 4,000 3,898 
ก าไรสุทธิ 138 280 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 18.65 37.77 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 4: พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 
ขอ้มลูประกอบ: งบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล บริษทัไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล คณะกรรมการ
จะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีจากผลก าไรของบรษิทัเป็นส าคญั 
 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ 
และตามขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั การจ่ายปนัผลจะกระท าไดต่้อเมือ่บริษทัมกี าไรโดยจะจ่ายจากก าไรสุทธิ และ
ก าไรสะสม ซึ่งก าหนดว่าตอ้งจ่ายภายในก าหนด 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีติ นอกจากน้ี บริษทัมนีโยบาย
การจ่ายเงนิปนัผลโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัในปีที่ผ่านมาและความตอ้งการใชเ้งนิลงทุนในอนาคต 
โดย ณ สิ้นปีบญัชี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิ และก าไรสะสมจากการด าเนินงานเพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาประกาศและจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได ้
จดัสรรของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 2560 2559 
1. ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 138 280 
2. ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 18.65 37.77 
3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 20 20 
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4. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 106 53 
5. จ านวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 
6. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น (ลา้นบาท) 148 148 

 
มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดใหบ้ริษทัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงนิทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกว่าเงนิทุนส ารองน้ีจะมจี  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบดัน้ี บริษทัมทีุนส ารองตามกฎหมาย
ครบถว้นแลว้ จงึไมต่อ้งจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
 
ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล
ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นเงนิจ านวน 20 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็น
จ านวนเงนิ 148 ลา้นบาท และจะก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลประจ าปี 2560 (Record Date) ณ วนัที่ 
3 พฤษภาคม 2561 ก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561 และเหน็สมควรในการงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
 
อน่ึง สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 5: พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
ขอ้มลูประกอบ: ประวตัิคณะกรรมการที่เสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอสิระ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 และ 4 ตามล าดบั  
 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้ ใหก้รรมการออก
จากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให ้
ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้น้ีมกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่  
1. นายอรรถพร ขา่ยมา่น (Mr. Athaporn Khaimarn)    กรรมการอสิระ 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์(Mr. Phiphat Vorapipat)    กรรมการบรหิาร 
3. นายแอนดรูว ์ไมเคิล คูเปอร ์(Mr. Andrew Michael Cooper) กรรมการ 
 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ
ในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวชิาชีพที่จ  าเป็น
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และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา
อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ความจ าเป็นและเหตผุล 
1. นายอรรถพร ขา่ยมา่น  
(Mr. Athaporn Khaimarn) 

- กรรมการอสิระ* 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในดา้นบญัช ีการเงนิอย่างยิง่ เป็นผู ้
ทรงคุณวุตดิา้นบญัช ีและการตรวจสอบบญัชี 
และเคยด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงใน
บรษิทัการเงนิ และตรวจสอบบญัชชี ัน้น า 

2. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์ 
(Mr. Phiphat Vorapipat)   

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

3. นายแอนดรูว ์ไมเคิล คูเปอร ์ 
(Mr. Andrew Michael Cooper) 

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

หมายเหต ุ *ผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัในเรื่องการถือหุน้ตาม
รายละเอยีดขอ้ 1 ของนิยามกรรมการอสิระตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 ก าหนดไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ทีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้ว่านาย
อรรถพร ข่ายม่านจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี นายอรรถพร 
ข่ายม่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกนั โดยวาระน้ีเป็นวาระที่ 6 โดย
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้เห็นว่านายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นที่มคีวามรู ้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญในดา้นบญัช ีการเงนิอย่างยิง่ เป็นผูท้รงคุณวุติดา้นบญัช ีและการตรวจสอบบญัช ีและเคยด ารงต าแหน่ง
ผูบ้รหิารระดบัสูงในบริษทัการเงนิ และตรวจสอบบญัชชี ัน้น า ท ัง้ยงัปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
ไดอ้ย่างดยีิง่ 
 
ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามคุีณสมบตัิเหมาะสม เพือ่รบัการคดัเลอืก
เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวนัที่ 4 มกราคม 2561 – 4 กุมภาพนัธ ์2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยวนัที่ 4 มกราคม 2561 และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามี
คุณสมบตัเิหมาะสมในการเป็นกรรมการมายงับรษิทั 
 
ทัง้น้ี รายละเอียดของผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 และ 4 
ตามล าดบั 
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ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 
ท่าน และกรรมการดงักล่าวมสีิทธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง การสรรหากรรมการในครัง้น้ีไดผ้่าน
กระบวนการกล ัน่กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ว่ามคุีณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ โดย
ค านึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวชิาชีพที่เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกจิของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
ผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. นายอรรถพร ข่าย
ม่าน (Mr. Athaphorn Khaimarn) 2. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์(Mr. Phiphat Vorapipat) 3. นายแอนดรูว ์ไมเคิล คู
เปอร ์(Mr. Andrew Michael Cooper) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท ัง้สามท่านเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการพจิารณาแลว้ว่านายอรรถพร ข่ายม่านจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ีกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่าน ไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
ไมไ่ดอ้อกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยวธิีการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 13 
 
ระเบยีบวาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 
 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ที่ประชุมผูถ้อืหุน้จ าเป็นตอ้งพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัประจ าปี 2561 โดย
ก าหนดหลกัเกณฑจ่์ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยและไม่ไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทั ตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และไมม่ค่ีาตอบแทน
อื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ 
 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการจงึมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยด าเนินการผ่านการพจิารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหนา้ที่
และความรบัผดิชอบของกรรมการ ท ัง้น้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บั
เงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นที่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยน้ี จึงเห็นสมควรเสนอให ้
คณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2561 
เท่ากบัอตัราในปี 2560 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 

1. ประธานกรรมการ  ปีละ 500,000 บาท  ปีละ 500,000 บาท 
2. กรรมการ ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 
ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 

1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล  ปีละ 100,000 บาท  ปีละ 100,000 บาท 
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ทัง้น้ี กรรมการบรษิทัไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และไมใ่ช่ตวัเงนินอกเหนือจากที่กลา่วขา้งตน้  
 
ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษทัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่
ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทยีบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายธุรกิจและ
การเติบโตของก าไรของบริษทั จึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทัประจ าปี 2561 ตามอตัราทีเ่สนอ 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุ  ทัง้น้ี กรรมการอสิระที่ไดร้บัมอบฉนัทะจะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 
 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 
ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปีของ
บริษทั นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมนุเวียน
ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทั
มาแลว้หา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชี
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รายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏบิตัิหนา้ที่จากการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชีได ้
เมือ่พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยสองรอบปีบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัิหนา้ที่ 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 3 ราย 
โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วามเหน็
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั โดยเป็นการแต่งตัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2560 เน่ืองจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
เป็น 1 ใน 4 บรษิทัช ัน้น าทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชีในระดบัสากล มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม รวมท ัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจ าปี 2561 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี  
 
ทัง้น้ี บริษทัที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ มคีวามเป็นอิสระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วน
ไดส้่วนเสยีกบับรษิทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือ
รบัรองงบการเงนิของบรษิทั

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
1. นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั 4526 1 ปี (ปี 2560) 
2. นายประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ 4174 - 
3. นางสาววราภรณ ์วรธติกิลุ 4474 - 

 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) 
ค่าสอบบญัช ี(Audit fees) 1,900,000 1,900,000 
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees) ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 

ระเบยีบวาระที่ 8: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจด าเนินการไดใ้นที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ถา้มี) 
 
ความเหน็คณะกรรมการ: ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไม่สมควรพจิารณาเรื่องอื่นๆ อีกเน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ที่
ประชุมสมควรพจิารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื่องที่มกีารแจง้ไวล้่วงหนา้เท่านัน้  เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้
ท ัง้หมดโดยรวม 
 
 ทัง้น้ี บริษทัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มสีิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 50 ในวนัที่ 14 
มนีาคม 2561 (Record Date) ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดกรอกขอ้ความและ
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยบริษทัไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 พรอ้มเอกสารที่ตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชุมตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 หรือท่านผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบ
ท ัว่ไป) หรือแบบ ค. (คสัโตเดียน) ไดจ้าก www.goodyear.co.th/investor-relations  โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบ
หน่ึงตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ ในการรบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ประธานกรรมการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่รบัลงทะเบยีน เป็นผูร้บั
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษทัดงัมรีายชื่อและรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนท่านได ้ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
เป็นผูอ้อกเสียงแทนท่าน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่ได ้จดัท าขึ้น และลงนามครบถว้นพรอ้มเอกสารและหลกัฐาน
ตามรายการในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 ภายในวนัที ่20 เมษายน 2561 ตามทีอ่ยู่ดงัน้ี 
 

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
50/9 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง ปทมุธานี 12120 

 
เพื่อใหท่้านไดร้บัประโยชนสู์งสุดจากการประชุมและเป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน  

มคี าถามที่ประสงคจ์ะใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมคร ัง้น้ี หรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษทั ท่าน
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ถึงเลขานุการบริษทัทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส  ์gyth_cosc@goodyear.com หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-2902-2510 
 

ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคร์บัรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบหนงัสอื โปรดกรอกแบบฟอรม์ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 
10 ส่งกลบัมาที่ที่อยู่ขา้งตน้ หรือ โดย Email: gyth_cosc@goodyear.com หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510 
เพือ่บรษิทัจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านต่อไป 
 
  
  

http://www.goodyear.co.th/investor-relations
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com
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จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ 
 

   ขอแสดงความนบัถอื 

 
(นายฟินบาร ์โอ คอนเนอร)์ 
    กรรมการผูจ้ดัการ 
โดยค าส ัง่ของคณะกรรมการ 

     บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1                      หนา้ 11 
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บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
รายงานการประชมุสามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่49 
ในวนัองัคารที ่25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์
เลขที ่518/8 ถนนเพลนิจติ กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

 

 
กรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วมประชมุ  

1. ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 
2. นายฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์
    (Mr.Finbarr O’Connor) 

กรรมการบรหิาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

3. นายอรรถพร ขา่ยมา่น กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเยบ็ ซู ชวน 
    (Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

5. นายครสิโตเฟอร ์เดอลานี  
    (Mr. Christopher Delaney) 

กรรมการ 

6. นายโอลเิวอร ์โกลล ์
    (Mr. Oliver Gloe) 

กรรมการ  
 

7. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์ กรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 
8. นายวฮีอง เค็ก 
    (Mr. WeeHong Kek) 

กรรมการ 

9. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
เลขานุการบรษิทั และที่ปรกึษากฎหมาย 
นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 
 
ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
1. คุณสุขมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร  Audit Partner 
2. คุณอมัพร สมบตัอิารพีาณิช  Senior Manager 
 
ปรกึษากฎหมาย จากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี่ จ ากดั 
1. คุณเทพชล โกศล    ทนายความหุน้ส่วน 
2. คุณวรษิฐา จติรวุฒโิชต ิ   ทนายความ 
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เริ่มการประชมุ  
 
การประชมุเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิา 
 
คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั
ที่เขา้ร่วมประชุม และที่ปรึกษากฎหมาย จากนัน้ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะศึกษากฎและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการประชุมสามญัของผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดส้่งใหผู้ถ้ือหุน้โดยแนบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถาม
ค าถาม การลงคะแนนเสยีงโดยบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถถามค าถามที่เกี่ยวกบัวาระการ
ประชุมซึ่งหากท่านใดประสงคจ์ะถามค าถามใหย้กมอืขึ้น และแจง้ชื่อของท่านพรอ้มจ านวนหุน้ก่อนถามค าถาม โดย
ประธานฯ คณะกรรมการ หรอืกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจะตอบค าถามตามล าดบั ในการประชมุคร ัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่มอบใหใ้นข ัน้ตอนการลงทะเบียน โดยหุน้หน่ึงหุน้มีสิทธิ
ลงคะแนนไดห้น่ึงเสยีง  เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนที่ออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยและ
งดออกเสยีงโดยจะน าไปค านวณหกัออกจากจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุในวาระนัน้ โดยคะแนนเสยีงที่เหลอืจะ
ถอืเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ย โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ลงคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงยกมือขึ้นเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่
ไปเกบ็บตัรลงคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนทีอ่อเสยีงเหน็ดว้ยภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุมแลว้ 
 
จากนัน้ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 45 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้6,084,049 (หกลา้นแปดหมื่นสี่พนัสี่สิบเกา้) 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 82.22% ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ของบริษทัจ านวน 7,400,000 (เจ็ดลา้นสี่แสน) หุน้ ครบเป็น
องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั จากนัน้ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณภทัรเป็นผูด้  าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1: พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 1/2559 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 17 

พฤศจกิายน 2559 
 
คุณณภทัร ไดเ้สนอรายงานการประชุมวิสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2559 ที่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
ซึ่งไดส้่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษทัแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ย 1  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามค าถาม 
 
ทีป่ระชมุไมม่คี าถามเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวาระน้ี ประธานฯจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2559 ที่ไดป้ระชุมเมื่อ
วนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,191,420 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย -  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง -  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที่ 2 พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบักจิกรรมของบรษิทั 
 
เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรบัคุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอกิจกรรมการด าเนินงานของ
บรษิทัปี 2559  
 
เมือ่จบการน าเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามค าถาม 
 
คุณธญัญา มหาวฒันางกูล จาก Aberdeen Assets Management เสนอแนะว่า ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินงานดา้นนกั
ลงทุนสมัพนัธ ์โดยประสานงานกบับริษทัแม่ที่ต่างประเทศ จึงเสนอแนะใหม้กีารจดั  Conference call ระหว่างบริษทัฯ 
กบันกัลงทนุ 
 
คุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์แจง้ต่อที่ประชุมว่าจะรบัขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณา และติดต่อกลบัทาง Aberdeen 
Assets Management อกีคร ัง้ 
 
ที่ประชุมไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี และระเบยีบวาระน้ีเป็นระเบียบวาะเพื่อรบัทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนน 
ประธานฯ จงึใหเ้ริ่มพจิารณาวาระที ่3 ต่อไป 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 
 
คุณณภทัร ไดร้ายงานผลประกอบการของบรษิทั ดงัน้ี  
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ขอ้มลูงบการเงนิ (บางสว่น) ของบรษิทั 
       หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ จ านวน 

2559 2558 
สนิทรพัยร์วม 5,285 5,160  
หน้ีสนิรวม 1,261   1,255  
รายไดร้วม 3,898 3,971  
ก าไรสุทธิ 280    385  
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 37.77 52.09  

 
ทัง้น้ี คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรอนุมตัิงบการเงินของบริษทัส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัช ี
 
จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหถ้ามค าถามเกี่ยวกบังบการเงนิต่อไป 
 
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ือหุน้ไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของ
บรษิทัส าหรบัปีสิ้นสุด  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
 
มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษทัส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 พรอ้ม
รายงานของผูส้อบบญัชดีงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 
คุณณภทัร แถลงเรื่องการอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ว่า เน่ืองจากบริษทัมกี าไร และ
ก าไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2559 เพยีงพอที่จะจ่ายเงนิปนัผล คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาประกาศและจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธิของบริษทั โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 2559 2558 
7. ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 280 385 
8. ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 37.77 52.09  
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9. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 20 20 
10. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 53 38 
11. จ านวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 
12. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น (ลา้นบาท) 148 148 

 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 เป็นเงนิจ านวน 20 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็นจ านวนเงนิ 148 ลา้นบาท และจะก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มี
สิทธิไดร้บัเงนิปนัผลประจ าปี 2559 (Record Date) ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2560  และจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลกัทรพัย"์) 
โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่3 พฤษภาคม 2560 และจะจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 และเหน็สมควร
ในการงดจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
คุณอนุวตั ชนิพริยิะ ผูถ้อืหุน้จ านวน 300 หุน้ ถามว่าการลงทุนเพิ่มเติมยางเครื่องบนิ ไมไ่ดม้กีารขอเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
ซึง่จะมผีลต่อการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัฯ ในอนาคตหรอืไม ่และรายไดข้องบรษิทัฯ จะเป็นอย่างไร  
 
ประธานฯ และคุณครสิโตเฟอร ์เดอลานี ชี้แจงถงึประเดน็ค าถาม ดงัน้ี 
1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัการลงทนุ ไดแ้บง่เป็น 3 ระยะซึง่ในระยะแรกจะใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนของบริษทัฯเอง  
2. ขณะน้ี การลงทุนยงัไม่เริ่มมรีายได ้ซึ่งการลงทุนท ัง้หมด 3 ระยะจะไดร้บัผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 10 ของการ
ลงทุน ส่วนเรื่องของรายไดว้่าจะเติบโตเพียงใดนัน้ เป็นขอ้มูลความลบัของธุรกิจ อย่างไรก็ดี รายละเอียดการลงทุน
ท ัง้หมดนัน้ อยู่ในเอกสารที่ไดน้ าเสนอในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ก่อน และคณะกรรมการยงัคงเชื่อม ัน่ว่า
โครงการลงทนุจะเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
3. กระแสเงนิสดในปจัจุบนัยงัคงเพยีงพอ ส าหรบัการลงทุนระยะแรก และไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิใน
ขณะน้ี 
 
ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 5: พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
คุณณภทัร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 14 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ีมกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลเิวอร ์โกลล ์(Mr. Oliver Gloe) 
และ 3. นายวฮีอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) 
 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิ
ในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวชิาชีพ รวมถงึ
ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเหน็สมควรเสนอให ้
คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
ในปีน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) - กรรมการอสิระ* 

- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

2. นายโอลเิวอร ์โกลล ์(Mr. Oliver Gloe)  กรรมการ 
3. นายวฮีอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) กรรมการ 
หมายเหต ุ *ผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัในเรื่องการถือหุน้ตาม
รายละเอยีดขอ้ 1 ของนิยามกรรมการอสิระตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 ก าหนดไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ทีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 
ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 
ท่าน และกรรมการดงักล่าวมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง การสรรหากรรมการในครัง้น้ีไดผ้่านการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลแลว้ โดยพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความเหมาะสม
ดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวชิาชีพ รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการในช่วงที่
ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร ์โกลล ์(Mr. Oliver 
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Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ท ัง้น้ีกรรมการที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อท ัง้ 3 ท่าน ไมไ่ดอ้ยู่ในหอ้งประชมุคณะกรรมการบริษทั และไมไ่ดอ้อกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
คุณชาติชาย ตรีวิมล ผูร้บัมอบฉนัทะจากอาสาพิทกัษส์ิทธิผูถ้ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้ของบริษทัฯ 
จ านวน 1 หุน้ มคี าถามดงัน้ี 
1. กรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในครัง้น้ี มคุีณสมบตัิเด่นอย่างไรที่สอดคลอ้งเชื่อมโยง
กบัเป้าหมายของบรษิทั 
2. กรรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกิน 9 ปี มผีลกระทบต่อความเป็นอิสระที่เป็นคุณสมบตัิส  าคญัหรือไม่ มี
แนวคิดก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่ ถา้เป็นไปได ้ขอใหก่้อนลงมติกรรมการอิสระ ขอใหผู้ถู้ก
เสนอชื่อแสดงตวัต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และแจง้ทีป่ระชมุว่าจะท าหนา้ทีใ่นดา้นใด 
 
ประธานฯ ตอบค าถามดงัน้ี 
1. คุณเย็บ ซู ชวน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจาก มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต ์อีกท ัง้ไดป้ฏบิตัิหนา้ที่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ยดี และแสดงความเหน็
อนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบริษทัฯ เสมอมา 
2. ทางบรษิทัฯ ไมไ่ดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระทีด่  ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิ 9 ปี  
 
ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเลอืกท ัง้คณะ หรือเลอืกเป็นรายบุคคลก็ได ้ส  าหรบัการลงคะแนน หาก
เหน็ดว้ยกต็อ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเช่นกนั 
 
ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีติดงัน้ี 
1. คุณเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 
เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
2. คุณโอลเิวอร ์โกลล ์(Mr. Oliver Gloe) 
เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
3. คุณวฮีอง เคก็ (Mr. Wee Hong Kek) 
เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 
คุณณภทัร ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2560 รายละเอยีด ดงัน้ี 
 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการจึงมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ซึง่ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบั
ประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไปของตลาด (Market 
Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ ท ัง้น้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บัเงนิเดือนจากบริษทั
เท่านัน้ที่มสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการน้ี จึงเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 เท่ากบัอตัราในปี 2559 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
 

ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 
1. ประธานกรรมการ  ปีละ 500,000 บาท  ปีละ 500,000 บาท 
2. กรรมการ ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) 

   ทัง้น้ี กรรมการบริษทัไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้  
 
ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
เน่ืองจากบริษทัไม่มคีณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการ
พจิารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทยีบอา้งอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของก าไรของบริษทั จึงเหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2560 ตามอตัราทีเ่สนอ 
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การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุ  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสยีง
ดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 
 
คุณณภทัรขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 รายละเอยีด ดงัน้ี  
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการจึงมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบด าเนินการผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบ
จากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการตรวจสอบโดยค านึงถงึความ
เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหนา้ที่
และความรบัผดิชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ ้น
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรบัปี 2560 เท่ากบัอตัราในปี 2559 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 350,000 บาท ปีละ 350,000 บาท 
2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 
 
ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เน่ืองจากปจัจุบนับริษทัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประ ชุม
คณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการ



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1                      หนา้ 20 

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

เติบโตของก าไรของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบตามอตัราทีเ่สนอ 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุ  
 
ทีป่ระชมุไมม่คี าถามส าหรบัวาระน้ี ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิ่มเตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ี
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษทัตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ย
คะแนนเสยีงดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 8: พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ประจ าปี 2560 
 
คุณณภทัรขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลประจ าปี 2560 
 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหา และธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการจึงมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลด าเนินการผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการสรรหาและ     
ธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัซึง่
สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความ
เหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  จึงเห็นสมควรเสนอให ้
คณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลส าหรบัปี 2560 
เท่ากบัอตัราในปี 2559 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามค าถาม 

ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 
1. ประธานกรรมการสรรหาและ     
ธรรมาภบิาล 

ปีละ 100,000 บาท ปีละ 100,000 บาท 

2. กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษ ัทไม่ไดผ้่ าน
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปจัจุบนับริษทัไมม่คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และ
ธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึง
พิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของก าไรของบริษทั เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิใหก้ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลของบรษิทัตามอตัราทีเ่สนอ 
 
การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือ
หุน้ซึง่มาประชมุ 
 
ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 9: พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี 
 
คุณณภทัรไดข้อใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีด ดงัน้ี 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 3 ราย 
โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วามเหน็
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั โดยเป็นการแต่งตัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2559 เน่ืองจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
เป็น 1 ใน 4 บรษิทัช ัน้น าทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชีในระดบัสากล มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม รวมท ัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจ าปี 2560 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี  
 
ทัง้น้ี บริษทัที่เป็นส านกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ มคีวามเป็นอิสระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วน
ไดส้่วนเสยีกบับรษิทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือ
รบัรองงบการเงนิของบรษิทั

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
4. นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั 4526 1 ปี (ปี 2555) 
5. นายประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ 4174 - 
6. นางสาววราภรณ ์วรธติกิลุ 4474 - 

 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) 
ค่าสอบบญัช ี(Audit fees) 1,900,000 1,700,000 
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees) ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชีประจ าปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามค าถาม 
 
ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามที่
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

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

วาระที่ 10: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจด าเนินการไดใ้นที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ 
 
ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปีไมส่มควรพจิารณาเรื่องอื่น ๆ อกี เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีส  าหรบับริษทั
จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา
ปรกึษาหารอืกนัเฉพาะเรื่องทีม่กีารแจง้ไวล้ว่งหนา้เท่านัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 
 
ประธานฯ กลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชุม ปิดประชมุเวลา 10:50 นาฬกิา 
 

 
(ดร.ธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง) 
ประธานที่ประชมุ 
 
 
ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ   
นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา  
เลขานุการบรษิทั 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 3                   หนา้ 24 

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

นายอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaphorn Khaimarn) 
ต าแหน่งในบรษิทั (1) กรรมการอิสระ   

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ 74 ปี 
วนัเดือนปีที่ไดร้บัแต่งต ัง้  
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ปี 2545 (ณ วนัที ่23 มนีาคม 2561:16 ปี) 
5 วาระ 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

ไมม่ ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ ี

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DCP, DAP Thai Institute of Director 
ประสบการณ์การท างาน  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

พ.ศ.2544 – ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั 
กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2542 – ปจัจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั 
สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2535 – พ.ศ.2539  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 
เอบเีอเอส จ ากดั 
 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

คุณสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิที่เกี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดย
ทจุริต 
2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัใน
รอบปีทีผ่่านมา 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

ก) รายชื่อบริษทัจดทะเบยีนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  

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

ข) กจิการอื่น  

-ไมม่-ี 

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการที่แขง่ขนัหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

-ไมม่-ี  
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558-2560 

ประชมุ 2560 2559 2558 
คณะกรรมการ 4/4 (100%) 8/8 (100%) 4/4 (100%) 
การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 (100%) 2/2 (100%) 1/1 (100%) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (100%) 7/7 (100%) 4/4 (100%) 
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 4/4 (100%) 5/5 (100%) 4/4 (100%) 

 
คุณสมบตัเิพิ่มเติมส าหรบักรรมการอสิระที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
การมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรอืนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนั หรอืในช่วง 
2 ปีทีผ่่านมา 
1. เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีที่ปรึกษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิที่มนียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ ไมม่ ี

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

นายพพิฒัน์ วรพพิฒัน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) 
ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการบริหาร 
อาย ุ 40 ปี 
วนัเดือนปีที่ไดร้บัแต่งต ัง้  
วาระการด ารงต าแหน่ง 

2 พฤศจกิายน 2552 (ณ วนัที ่23 มนีาคม 2561: 8 ปี 4 เดอืน) 
3 วาระ 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

ไมม่ ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ ี

คุณวฒุทิางการศึกษา International MBA and MS-IT, The University of Denver-USA 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DCP 222/2016, Thai Institute of Directors 
ประสบการณ์การท างาน  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

พ.ศ.2560 – ปจัจุบนั        Sales Director, Goodyear (Thailand) 
พ.ศ.2555 – 2560  General Manager Aviation-Asia Pacific, 
Goodyear (Thailand) 
พ.ศ. 2555  Supply Chain Director Aviation Tires Asia 
Pacific, Goodyear (Thailand)  
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555  Product Supply Director, Goodyear 
(Thailand) 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554   Supply Chain Director, Goodyear (Thailand) 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551   Regional Customer Service Manager, 
                               Unilever Thai Trading Company Limited. 
 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

คุณสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิที่เกี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดย
ทจุริต 
2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัใน
รอบปีทีผ่่านมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
ก) รายชื่อบริษทัจดทะเบยีนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  

ไมม่ ี

ข) กจิการอื่น 

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

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการที่แขง่ขนัหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

ไมม่ ี  
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558-2560 

ประชมุ 2560 2559 2558 
คณะกรรมการ 4/4 (100%) 8/8 (100%) 4/4 (100%) 
การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 (100%) 2/2 (100%) 1/1 (100%) 
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 4/4 (100%)* 5/5(100%) 4/4(100%) 

*ออกจากต าแหน่งเมือ่ 3 พฤศจกิายน 2560 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

นายแอนดรูว ์ไมเคลิ คูเปอร ์(Mr. Andrew Michael Cooper) 
ต าแหน่งในบรษิทั กรรมการ 
อาย ุ 51 ปี 
วนัเดือนปีที่ไดร้บัแต่งต ัง้  
วาระการด ารงต าแหน่ง 

3 พฤศจกิายน 2560 (ณ วนัที ่23 มนีาคม 2561: 4 เดอืน) 
1 วาระ 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

ไมม่ ี(คิดเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมด) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ ี

คุณวฒุทิางการศึกษา BTEC/EITB Engineering, University of Hertfordshire  
General Management, Ashridge, UK  
General Management, INSEAD, France/Singapore  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 
ประสบการณ์การท างาน  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

พ.ศ. 2557 – ปจัจบุนั Managing Director, Goodyear Corporation 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 Vice President, Kodak Corporation 
 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

คุณสมบตัิตอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิที่เกี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดย
ทจุริต 
2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัใน
รอบปีทีผ่่านมา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
ก) รายชื่อบริษทัจดทะเบยีนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

ข) กจิการอื่น ไมม่ ี

ค) การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหารในกจิการที่แขง่ขนัหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 

ไมม่ ี  
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2558-2560 

ประชมุ 2560 2559 2558 
คณะกรรมการ 1/4 (25%) - - 
การประชุมผูถ้อืหุน้ - - - 
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่ 3 พฤศจกิายน 2560 
 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 4                          หนา้ 29 
 

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

นิยามกรรมการอสิระ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีบรษิทัมหาชนควรมกีรรมการอสิระไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของกรรมการท ัง้

คณะ และอย่างนอ้ยสามคนที่สามารถใหค้วามเหน็อย่างตรงไปตรงมาในเรื่องทีส่  าคญัและปราศจากการครอบง  าจากกลุม่
ทีม่ผีลประโยชนอ์ื่นใด เรยีกว่า กรรมการอิสระ ในกรณีของบริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มกีรรมการ
อสิระอยู่ 3 คน จากจ านวนกรรมการ 9 คน ดงัมรีายชื่อต่อไปน้ี 
    รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
นายอรรถพร ข่ายม่าน 
(อายุ 74 ปี) 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเยบ็ ซู ชวน 
(อายุ 69 ปี) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ธรรมาภบิาล 

นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ 
(อายุ 41 ปี) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและ 
ธรรมาภบิาล 

 
บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในเรื่อง
การถอืหุน้ตามขอ้ 1 ดงัน้ี 
 

1 )  ถอืหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นิตบิุคคล
ที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั  ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 
2 )  เป็นกรรมการที่ไมม่หีรอืเคยมสี่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท ัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษา 

ที่ไดร้บัเงนิเดือนประจ า  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย  บริษทัร่วม บริษทัย่อยล  าดบัเดียวกนั 
นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

 
3 )  เป็นกรรมการที่ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั 
หรอืบรษิทัย่อย  
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4 )  เป็นกรรมการที่ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นิตบิคุคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช ้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท ัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มนียั  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของผูท้ี่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับริษทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการ
แต่งต ัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคแรก รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจก าร 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รือบริการ หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต ัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ
สนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิหรือต ัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า  ท ัง้น้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม  แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับคุคลเดียวกนั 

5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นิตบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วน
ของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผูีส้อบบญัชขีองบริษทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม      นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้

6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า  2  ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั  ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้

7) เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนียัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษา
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ที่รบัเงินเดือนประจ า  หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 
9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

 

10) ตอ้งเป็นผูท้ีผ่่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบรษิทั          
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รายช่ือและข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 
Name list and details of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders 

รายช่ือกรรมการ 
Independent Director  

ต าแหน่ง 
Position 

ที่อยู ่ 
Address 

นายเยบ็ ซู ชวน 
(อายุ 69 ปี)  

กรรมการอสิระ 
การตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
ธรรมาภบิาล 

บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
50/9 หมู่ที ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

Mr. Yeap Swee Chuan 
(Age 69 years) 

Independent Director  
the Audit Committee 
the Nomination and Corporate 
Governance Committee 

Goodyear (Thailand) Public Company Limited  
50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng 
Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani 
Province 12120 

นางสาวชนาพรรณ จงึรุง่เรืองกจิ 
(อายุ 41 ปี) 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและ 
ธรรมาภบิาล 

บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
50/9 หมู่ที ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

Miss Chanapun 
Juangroongruangkit 
(Age 41 years) 

Independent Director / Audit 
Committee / Nomination and 
Corporate Governance 
Committee 

Goodyear (Thailand) Public Company Limited  
50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng 
Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani 
Province 12120 

 
กรรมการอิสระท ัง้ 2 ท่านขา้งตน้ถอืว่ามสี่วนไดเ้สยีในระเบยีบวาระที ่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุย่อย ดงันัน้ กรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจะไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระดงักลา่ว 
 Two of the above mentioned independent directors are considered to have interests in the agenda 
items 6–To approve the Board of Directors’ and the Sub Committees’ remunerations. Therefore, 
those independent directors who are granted proxies shall refrain from voting in such agenda items.  
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เงือ่นไข วธิีการลงทะเบยีน การมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง

- ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ
- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วหรือหนงัสอืเดินทาง หรือ

เอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทาง 
- กรณีมกีารแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

2. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุโดยการมอบฉนัทะ

- ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะ และลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ใหเ้ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ย  
ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งหนงัสอืมอบฉนัทะไวต่้อประธานทีป่ระชุมและ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมอืชื่อใหค้รบถว้น  หากมกีารแกไ้ข หรือขดีลบขอ้ความที่ส  าคญัผูม้อบฉนัทะ
ตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย :   ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว:  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ
เดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทาง 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล: 
- นิตบิคุคลไทย: ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยห์รอืหน่วยงานทีม่อี  านาจรบัรองทีไ่ดอ้อกใหไ้ม่

เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนัน้ ๆ ตามที่
ปรากฏในหนงัสือรบัรอง พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของ
กรรมการผูม้อี  านาจลงนามแทนนิติบคุคลซึง่รบัรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดงักลา่ว 

- นิติบุคคลต่างประเทศ: ผูม้อี  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราบริษทัใน
หนงัสอืมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรบัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลคิ) หรอืหน่วยงานซึง่มอี  านาจ
หนา้ที่คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ า
หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันัน้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้อี  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ที่
ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้  าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถใหก้ารรบัรองที่สมบูรณ์ตามแบบ
ของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ท าการรบัรองผูร้บัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลคิ) อกีช ัน้หน่ึง (ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
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ทัง้น้ี กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นนิติบคุคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแต่งต ัง้ธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยเป็น Custodian รบัฝากและดูแลหุน้ ไมต่อ้งใชเ้อกสารแสดงตน แต่ตอ้งมเีอกสารเพิ่มเติม 
ไดแ้ก่ หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามรบัมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ Custodian 

(4) กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ: ใหพ้มิพล์ายน้ิวหวัแม่มอืซา้ยและเขยีนขอ้ความก ากบัไว ้
ว่า “ลายพมิพห์วัแม่มอืซา้ยของ .......” และตอ้งมพียาน 2 คน รบัรองว่าเป็นลายพมิพน้ิ์วมอือนัแทจ้รงิของผู ้
นัน้   และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซึ่งพยานตอ้งลงลายมือชื่อรบัรองและตอ้งแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพรอ้ม
กนัดว้ย 

(5) ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 50 ถา้ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง      
ผูถ้อืหุน้อาจเลอืกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หรือ
เลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้รายละเอียด
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

(6) ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได ้จดัท าขึ้น 
และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่กลา่วขา้งตน้ไปยงัเลขานุการบรษิทัพรอ้มเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดย 
โปรดส่งถงึบรษิทัลว่งหนา้ก่อนการประชมุภายในวนัที ่20 เมษายน 2561 

(7) ผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ / 
หนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่ลงทะเบยีน 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม: ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุแทน โดย
จะตอ้งมเีอกสารค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งลงนามร ับรองโดยผูม้อี  านาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวนั
ประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

4. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว:์ ใหบ้ดิา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะให ้
ผูอ้ื่น  เขา้ร่วมประชุมแทน และ/หรือ ส าเนาค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครอง ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบดิา หรือ
มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานโดยจะตอ้งน าส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้ม)ี หรือ
ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

5. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าส ัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ทิกัษ์
ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี  านาจอายุไมเ่กนิหกเดอืน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

 
การลงทะเบียนเพือ่เขา้ประชุม 
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัจะเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเริ่มการประชมุไมน่อ้ยกว่าสองช ัว่โมงหรอืต ัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 
 
บรษิทัสงวนสทิธิที่จะอนุญาตใหบ้คุคลที่มีเอกสารถกูตอ้งครบถว้นเขา้ร่วมการประชมุเท่านั้น 
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กฏและข้อบังคับของบริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1.   การประชุมผูถ้อืหุน้ 
  1.1 การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
  

 ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่เดอืนนบัแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  

   
  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่า “การประชมุวสิามญั” คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คนซึ่ งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอให ้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให ้
เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจ ัดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 
เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
 ขอ้ 32. การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดั

ใกลเ้คียงหรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 
 
 ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

การประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า เป็น
เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมท ัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักลา่ว และจดัส่งผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณา ค า
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ  ไมน่อ้ยกว่า 3 วนั 

 
 ขอ้ 36. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงัน้ี 

1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงว่าในรอบปีทีผ่่านมากจิการของ
บริษทัไดจ้ดัการไป 

2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
4) การเลอืกตัง้กรรมการ 
5) แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี 
6) กจิการอื่น ๆ 
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 ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั
เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
 ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบ
บญัชขีองผูส้อบบญัชี 

2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
 1.2. องคป์ระชุม 
  
  ขอ้ 34. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกว่า  ยีส่บิ

หา้คนหรอืไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหุีน้นบัรวมกนัไดม้ากกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

   
  ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหน่ึงช ัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ ซึ่ง

มาเขา้ร่วมประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไว ้หากว่า การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดั เพราะ ผูถ้อื
หุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้
รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ใน
การประชมุคร ัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
1.3. คะแนนเสยีง 
 

 ขอ้ 35. มตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
 

1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
2) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงขา้งมาก 
3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบริษทัอื่นหรอืบริษทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
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ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วน
ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการ
กบับคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

2. เงนิปนัผล 
 
 ขอ้ 41. หา้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร รวมท ัง้ก าไรสะสม ในกรณีทีบ่ริษทัมยีอดขาดทุน

สะสมอยู่ หา้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผล  
 
  เงนิปนัผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบริษทัมกี าไรสมควร

พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 
  การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ท ัง้น้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพ์
ดว้ย 

 
3. ทนุส ารองตามกฎหมาย 
 ขอ้ 42.  บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารอง ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน  

 
4. กรรมการ 
 
 ขอ้ 12. ใหบ้ริษทัมคีณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ท ัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
  
 ขอ้ 13. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในคร ัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในคร ัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 
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ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ 
ทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทันัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วน
ปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้
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หนังสือมอบฉันทะ 
Proxy 

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

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

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

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

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

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

1. ช่ือ นายเยบ็ ซู ชวน  อาย ุ69 ปี, อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36  ต าบล/แขวง  คลองหน่ึง 
Mr.Yeap Swee Chuan Age69 years, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36   Subdistrict Klongnueng

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

2. ช่ือ นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ อาย ุ 41 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36 
ต าบล/แขวง  คลองหน่ึง อ าเภอ/เขต - จงัหวดั …Shanghai…รหสัไปรษณีย ์  200031 หรือ
Miss Chanapun Juangroongruangkit Age 41 yrs, having an address at  50/9 Road Phaholyothin KM.36

Subdistrict Klongnueng District   Klongluang       Province Pathumthani Postal Code 12120 or 

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

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

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

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

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

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์…………… 
Subdistrict                       District                           Province    Postal Code
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คนใดคนเหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 50 วนัพธุท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์เลขท่ี 518/8 ถนนเพลิน
จิต 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 Fiftieth (50th) Annual Ordinary 

General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 25 April 2018 at 10.00 a.m., at Meeting Room R6, 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 

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

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 49 ที่ได้ประชุมเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2560 
Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders No. 49 

held on April 25, 2017 

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบักจิกรรมของบริษทั  
Agenda 2  To consider and acknowledge the Annual Report 2017 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 2560 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2017 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 

วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4 To consider and approve the payment of dividend for the year ended December 31, 2017 

(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 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 To consider and approve re-election of directors in replacement of those who retired by rotation
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(ก)ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
Vote for all the nominated directors  

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

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

1. ช่ือกรรมการ:  นายอรรถพร ข่ายม่าน (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
Director’s name: Mr. Athaporn Khaimarn (Independent Director, Chairman of the Audit Committee)

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

2. ช่ือกรรมการ:  นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ (กรรมการบริหาร)
Director’s name: Mr. Phiphat Vorapipat (Executive Director)

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

3. ช่ือกรรมการ:  นายแอนดรูว ์ไมเคิล คูเปอร์ (กรรมการ) 
Director’s name:  Mr. Andrew Michael Cooper (Director)

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the directors’ and the sub-committees’ remunerations for the year 2018 

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2018 and 

determination of the auditors' 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 พจิารณากจิการอ่ืน ๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั 
Agenda 8 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting 
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(6)     ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน 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. 

(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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ

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

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

ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor

( ______________________ )

ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy

( ______________________ )

ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy

( ______________________ ) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy

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

  Proxy Form (No. 5) 2007 

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

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

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

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

as attached.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข /  Supplementary Proxy Form B 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)

The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 50 วนัพุธท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ 
กรุงเทพฯ ราชประสงค ์เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย
For the Fiftieth (50th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Wednesday, 25 April 2018 at 10.00 a.m., Meeting 

Room R6, 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 ...................................................................................................................... ......................................................
Agenda Subject: 

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

ข้าพเจ้าขอรบัรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนังสือมอบฉันทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ
 I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

 ลงชื�อ/Signed .………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (                                                              )                                               

 ลงชื�อ/Signed …….………………………… ผู้รบัมอบฉันทะ/Proxy
 (                                                              )





สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 หนา้ 46 

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

แผนที่สถานที่ประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 50 
บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

 เลขที ่518/8 ถนนเพลนิจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 0 2 125 5000 

โทรสาร: 0 2 125 5001 

รถไฟฟ้า BTS สถานีชดิลม ทางออกหมายเลข 2 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเล่ม 
2017 Annual Report Requisition Form in Hard Copy 

เรยีน เลขานุการบรษิทั 
Dear Company Secretary 

ขา้พเจา้ ………………………………………………………………จ านวนหุน้…………………………………………. 
I/We No. of shares 

ทีอ่ยู่………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
Address 

มคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเลม่ โดยใหจ้ดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
Request for a printed documents of 2017 Annual Report, deliver to my address as follows: 

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

  บริษทัจดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ตามดา้นล่างน้ี  
The Company sends the documents to the address below: 
เลขที่ หมูท่ี่ ซอย หมูบ่า้น 
Address no.  Moo Soi Village 
ถนน  แขวง เขต จงัหวดั 
Road Sub-District District Province 
รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์
Zip Code  Tel. 

เมือ่กรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งถงึ “เลขานุการบริษทั” ทางโทรสารที่หมายเลข (66)0-2902-2510 หรือ
ส่ง Email มาที่ gyth_cosc@goodyear.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษทั เพื่อบริษทัจะไดด้ า เนินการตามความประสงค์
ของผูถ้อืหุน้ต่อไป 

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. 
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