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บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

รายงานการประชมุสามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่49 

ในวนัองัคารที ่25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ R6 โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

เลขที ่518/8 ถนนเพลนิจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

 

 

กรรมการบรษิทัที่เขา้ร่วมประชมุ  

1. ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

2. 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 จาํกดั 

1. คุณสุขมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร  Audit Partner 

2. คุณอมัพร สมบตัอิารพีาณิช  Senior Manager 

 

ปรกึษากฎหมาย จากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี่ จาํกดั 

1. คุณเทพชล โกศล    ทนายความหุน้ส่วน 

2. คุณวรษิฐา จติรวุฒโิชต ิ   ทนายความ 
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เริ่มการประชมุ  

 

การประชมุเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิา 

 

คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ กล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั

ที่เขา้ร่วมประชุม ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงนิ และที่ปรึกษากฎหมาย จากนัน้ไดข้อใหผู้ถ้ือหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะศึกษากฎและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้โดยแนบไปพรอ้ม

กบัหนงัสอืเชิญประชุม และชี้แจงวธิีการถามคาํถาม การลงคะแนนเสยีงโดยบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะสามารถถามคาํถามที่เกี่ยวกบัวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงคจ์ะถามคาํถามใหย้กมอืขึ้น และแจง้ชื่อของ

ท่านพรอ้มจาํนวนหุน้ก่อนถามคาํถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจะตอบคาํถาม

ตามลาํดบั ในการประชุมคร ัง้น้ี ผูถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่มอบใหใ้น

ข ัน้ตอนการลงทะเบยีน โดยหุน้หน่ึงหุน้มสีทิธิลงคะแนนไดห้น่ึงเสยีง  เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะ

เกบ็บตัรลงคะแนนทีอ่อกเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงโดยจะนาํไปคาํนวณหกัออกจากจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วม

ประชุมในวาระนัน้ โดยคะแนนเสยีงที่เหลอืจะถอืเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ย โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็

ดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนที่ออเสียงเห็นดว้ย

ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชมุแลว้ 

 

จากนัน้ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมจาํนวน 45 คน นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้6,084,049 (หกลา้นแปดหมืน่สี่พนัสี่สิบเกา้) 

หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 82.22% ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ของบริษทัจาํนวน 7,400,000 (เจ็ดลา้นสี่แสน) หุน้ ครบเป็น

องคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั จากนัน้ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณภทัรเป็นผูด้าํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1: พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 1/2559 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 17 

พฤศจกิายน 2559 

 

คุณณภทัร ไดเ้สนอรายงานการประชุมวสิามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2559 ที่ไดป้ระชุมเมือ่วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

ซึ่งไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์

ตามที่กฎหมายกาํหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษทัแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ดว้ย 1  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามคาํถาม 
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ทีป่ระชมุไมม่คีาํถามเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวาระน้ี ประธานฯจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2559 ที่ไดป้ระชุมเมื่อ

วนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,191,420 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 2 พจิารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบักจิกรรมของบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรบัคุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อนาํเสนอกิจกรรมการดาํเนินงานของ

บรษิทัปี 2559  

 

เมือ่จบการนาํเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามคาํถาม 

 

คุณธญัญา มหาวฒันางกูล จาก Aberdeen Assets Management เสนอแนะว่า ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นนกั

ลงทุนสมัพนัธ ์โดยประสานงานกบับริษทัแม่ที่ต่างประเทศ จึงเสนอแนะใหม้กีารจดั Conference call ระหว่างบริษทัฯ 

กบันกัลงทนุ 

 

คุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์แจง้ต่อที่ประชุมว่าจะรบัขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณา และติดต่อกลบัทาง Aberdeen 

Assets Management อกีคร ัง้ 

 

ที่ประชุมไม่มีคาํถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี และระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาะเพื่อรบัทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนน 

ประธานฯ จงึใหเ้ริ่มพจิารณาวาระที ่3 ต่อไป 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

 

คุณณภทัร ไดร้ายงานผลประกอบการของบรษิทั ดงัน้ี  
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ขอ้มลูงบการเงนิ (บางสว่น) ของบรษิทั 

       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จาํนวน 

2559 2558 

สนิทรพัยร์วม 5,285 5,160  

หน้ีสนิรวม 1,261   1,255  

รายไดร้วม 3,898 3,971  

กาํไรสุทธ ิ 280    385  

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 37.77 52.09  

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัิงบการเงินของบริษทัสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัช ี

 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหถ้ามคาํถามเกี่ยวกบังบการเงนิต่อไป 

 

ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ือหุน้ไม่มคีาํถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของ

บรษิทัสาํหรบัปีสิ้นสุด  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษทัสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 พรอ้ม

รายงานของผูส้อบบญัชดีงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 

คุณณภทัร แถลงเรื่องการอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล สาํหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2559 ว่า เน่ืองจากบริษทัมกีาํไร และ

กาํไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2559 เพยีงพอที่จะจ่ายเงนิปนัผล คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหท้ี่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาประกาศและจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสุทธขิองบรษิทั โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 2559 2558 

1. กาํไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 280 385 

2. กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 37.77 52.09  
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3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 20 20 

4. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 53 38 

5. จาํนวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 

6. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น (ลา้นบาท) 148 148 

 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 เป็นเงนิจาํนวน 20 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงนิ 148 ลา้นบาท และจะกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มี

สิทธิไดร้บัเงนิปนัผลประจาํปี 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

ในการงดจดัสรรกาํไรเพือ่เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 

 

คุณอนุวตั ชินพริิยะ ผูถ้อืหุน้จาํนวน 300 หุน้ ถามว่าการลงทุนเพิ่มเติมยางเครื่องบนิ ไม่ไดม้กีารขอเพิม่ทุนของบริษทัฯ 

ซึง่จะมผีลต่อการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ในอนาคตหรอืไม ่และรายไดข้องบรษิทัฯ จะเป็นอย่างไร  

 

ประธานฯ และคุณครสิโตเฟอร ์เดอลานี ชี้แจงถงึประเดน็คาํถาม ดงัน้ี 

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัการลงทนุ ไดแ้บง่เป็น 3 ระยะซึง่ในระยะแรกจะใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนของบริษทัฯเอง  

2. ขณะน้ี การลงทุนยงัไม่เริ่มมรีายได ้ซึ่งการลงทุนท ัง้หมด 3 ระยะจะไดร้บัผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 10 ของการ

ลงทุน ส่วนเรื่องของรายไดว้่าจะเติบโตเพียงใดนัน้ เป็นขอ้มูลความลบัของธุรกิจ อย่างไรก็ดี รายละเอียดการลงทุน

ท ัง้หมดนัน้ อยู่ในเอกสารที่ไดน้ําเสนอในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ก่อน และคณะกรรมการยงัคงเชื่อม ัน่ว่า

โครงการลงทนุจะเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้

3. กระแสเงนิสดในปจัจุบนัยงัคงเพยีงพอ สาํหรบัการลงทุนระยะแรก และไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิใน

ขณะน้ี 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 5: พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

 

คุณณภทัร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 14 กาํหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ ใหก้รรมการ

ออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็

ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ีมกีรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระจาํนวน 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 โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวชิาชีพ รวมถงึ

ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเหน็สมควรเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ในปีน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

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 กาํหนดไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ที่คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุกาํหนด 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 

ท่าน และกรรมการดงักล่าวมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง การสรรหากรรมการในคร ัง้น้ีไดผ้่านการ

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลแลว้ โดยพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่าง ๆ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสม

ดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวชิาชีพ รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่

ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระจาํนวน 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) กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ท ัง้น้ีกรรมการที่ไดร้บัการ

เสนอชื่อท ัง้ 3 ท่าน ไมไ่ดอ้ยู่ในหอ้งประชมุคณะกรรมการบริษทั และไมไ่ดอ้อกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 

 

คุณชาติชาย ตรีวิมล ผูร้บัมอบฉนัทะจากอาสาพิทกัษส์ิทธิผูถ้ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้ของบริษทัฯ 

จาํนวน 1 หุน้ มคีาํถามดงัน้ี 

1. กรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในคร ัง้น้ี มคุีณสมบตัิเด่นอย่างไรที่สอดคลอ้งเชื่อมโยง

กบัเป้าหมายของบรษิทั 

2. กรรมการอิสระที่ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน 9 ปี มผีลกระทบต่อความเป็นอิสระที่เป็นคุณสมบตัิสาํคญัหรือไม่ มี

แนวคิดกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่ ถา้เป็นไปได ้ขอใหก่้อนลงมติกรรมการอิสระ ขอใหผู้ถู้ก

เสนอชื่อแสดงตวัต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และแจง้ทีป่ระชมุว่าจะทาํหนา้ที่ในดา้นใด 

 

ประธานฯ ตอบคาํถามดงัน้ี 

1. คุณเย็บ ซู ชวน เป็นผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจากมีความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต ์อีกท ัง้ไดป้ฏบิตัิหนา้ที่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ยดี และแสดงความเหน็

อนัเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เสมอมา 

2. ทางบรษิทัฯ ไมไ่ดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระที่ดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัเกนิ 9 ปี  

 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเลอืกท ัง้คณะ หรือเลอืกเป็นรายบุคคลก็ได ้สาํหรบัการลงคะแนน หาก

เหน็ดว้ยกต็อ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเช่นกนั 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิงัน้ี 

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 

ของจาํนวนเสยีงท ั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 - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

3. คุณวฮีอง เคก็ (Mr. Wee Hong Kek) 

เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

 

คุณณภทัร ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2560 รายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการจึงมอบหมายใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดาํเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ซึง่ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการโดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบั

ประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไปของตลาด (Market 

Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการทาํหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ของกรรมการ ท ัง้น้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บัเงนิเดือนจากบริษทั

เท่านัน้ที่มสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการน้ี จึงเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2560 เท่ากบัอตัราในปี 2559 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ตาํแหน่ง 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 กรรมการบริษทัไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วขา้งตน้  

 

ความเหน็คณะกรรมการ: การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

เน่ืองจากบริษทัไม่มคีณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการ

พจิารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชมุคณะกรรมการโดยเปรียบเทยีบอา้งอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกาํไรของบริษทั จึงเหน็สมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2560 ตามอตัราทีเ่สนอ 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุ  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสยีง

ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2560 

 

คุณณภทัรขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560 รายละเอยีด ดงัน้ี  

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการจึงมอบหมายใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดาํเนินการผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบ

จากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการตรวจสอบโดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไป

ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการทาํหนา้ที่

และความรบัผดิชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 2560 เท่ากบัอตัราในปี 2559 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

ตาํแหน่ง 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: การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน เน่ืองจากปจัจุบนับริษทัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุม

คณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการ
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

เติบโตของกาํไรของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิใหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบตามอตัราทีเ่สนอ 

 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุ  

 

ทีป่ระชมุไมม่คีาํถามสาํหรบัวาระน้ี ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คีาํถามเพิ่มเตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ี

ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษทัตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ย

คะแนนเสยีงดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 8: พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ประจาํปี 2560 

 

คุณณภทัรขอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลประจาํปี 2560 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหา และธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการจึงมอบหมายใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลดาํเนินการผ่านการพิจารณา

อย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการสรรหาและ     

ธรรมาภบิาล โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัซึง่

สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความ

เหมาะสมเกี่ยวกบัการทาํหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลสาํหรบัปี 2560 

เท่ากบัอตัราในปี 2559 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามคาํถาม 

ตาํแหน่ง 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) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

ความเหน็คณะกรรมการ: การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษ ัทไม่ไดผ้่ าน

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปจัจุบนับริษทัไมม่คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และ

ธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึง

พิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกาํไรของบริษทั เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิใหก้าํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลของบรษิทัตามอตัราทีเ่สนอ 

 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือ

หุน้ซึง่มาประชมุ 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลตามที่คณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 9: พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

 

คุณณภทัรไดข้อใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 และกําหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วามเหน็

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จาํกดั โดยเป็นการแต่งต ัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2559 เน่ืองจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

เป็น 1 ใน 4 บรษิทัช ัน้นาํทีใ่หบ้รกิารสอบบญัชีในระดบัสากล มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม รวมท ัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจาํปี 2560 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัและ

กาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ทัง้น้ี บริษทัที่เป็นสาํนกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ มคีวามเป็นอิสระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วน

ไดส่้วนเสยีกบับรษิทั/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่ 

จาํนวนปีที่ลงลายมือช่ือ

รบัรองงบการเงนิของบรษิทั

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1. นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั 4526 1 ปี (ปี 2555) 

2. นายประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ 4174 - 

3. 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:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบ

บญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชปีระจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามคาํถาม 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามที่

คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย 6,191,730 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจดําเนินการไดใ้นที่ประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้ 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 

ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจาํปีไมส่มควรพจิารณาเรื่องอื่น ๆ อกี เน่ืองจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีสาํหรบับริษทั

จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา

ปรกึษาหารอืกนัเฉพาะเรื่องที่มกีารแจง้ไวล้ว่งหนา้เท่านัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 

 

ประธานฯ กลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชมุ ปิดประชมุเวลา 10:50 นาฬกิา 

 

 
(ดร.ธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง) 

ประธานที่ประชมุ 

 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ   

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา  

เลขานุการบรษิทั 


