บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
รายงานการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 49
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง
2. นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr.Finbarr O’Connor)
3.นายอรรถพร ข่ายม่าน
4. นายเย็บ ซู ชวน
(Mr.Yeap Swee Chuan)
5. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี
(Mr. Christopher Delaney)
6. นายโอลิเวอร์ โกลล์
(Mr. Oliver Gloe)
7. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
8. นายวีฮอง เค็ก
(Mr. WeeHong Kek)
9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ ดั การ)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุ การบริษทั และที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
1. คุณสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร Audit Partner
2. คุณอัมพร สมบัตอิ ารีพาณิช Senior Manager
ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
1. คุณเทพชล โกศล
ทนายความหุน้ ส่วน
2. คุณวริษฐา จิตรวุฒโิ ชติ
ทนายความ
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เริ่มการประชุม
การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิ า
คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั
ที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย จากนัน้ ได้ขอให้ผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะศึกษากฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ โดยแนบไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคําถาม การลงคะแนนเสียงโดยบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะสามารถถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคําถามให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของ
ท่านพร้อมจํานวนหุน้ ก่อนถามคําถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จะตอบคําถาม
ตามลําดับ ในการประชุมครัง้ นี้ ผู ถ้ ือหุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนที่มอบให้ใน
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน โดยหุน้ หนึ่งหุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทั ฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยจะนําไปคํานวณหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมในวาระนัน้ โดยคะแนนเสียงที่เหลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยขอให้ผูถ้ อื หุน้ ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ออเสียงเห็นด้วย
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
จากนัน้ ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า มีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 45 คน นับจํานวนหุน้ รวมกันได้ 6,084,049 (หกล้านแปดหมืน่ สี่พนั สี่สิบเก้า)
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.22% ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายแล้วของบริษทั จํานวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุน้ ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั จากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณณภัทรเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559
คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ซึ่งได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคําถาม
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ทีป่ ระชุมไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,191,420 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับกิจกรรมของบริษทั
เลขานุ การบริษทั กล่าวต้อนรับคุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนําเสนอกิจกรรมการดําเนินงานของ
บริษทั ปี 2559
เมือ่ จบการนําเสนอ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคําถาม
คุณธัญญา มหาวัฒนางกูล จาก Aberdeen Assets Management เสนอแนะว่า ทางบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ โดยประสานงานกับบริษทั แม่ท่ตี ่างประเทศ จึงเสนอแนะให้มกี ารจัด Conference call ระหว่างบริษทั ฯ
กับนักลงทุน
คุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา และติดต่อกลับทาง Aberdeen
Assets Management อีกครัง้
ที่ประชุมไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็ นระเบียบวาะเพื่อรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนน
ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
คุณณภัทร ได้รายงานผลประกอบการของบริษทั ดังนี้
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ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษทั
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )

หน่วย : ล้านบาท
จํานวน
2559
2558
5,285
5,160
1,261
1,255
3,898
3,971
280
385
37.77
52.09

ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู ถ้ อื หุน้ สมควรอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั สําหรับปี ส้ ินสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ถามคําถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั สําหรับปี ส้ ินสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อม
รายงานของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล สําหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คุณณภัทร แถลงเรื่องการอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผล สําหรับปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2559 ว่า เนื่องจากบริษทั มีกาํ ไร และ
กําไรสะสมจากการประกอบธุ รกิจ ณ สิ้นปี 2559 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิของบริษทั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2559
2558
1. กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
280
385
2. กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )
37.77
52.09
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3.
4.
5.
6.

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
จํานวนหุน้
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น (ล้านบาท)

20
53
7,400,000
148

20
38
7,400,000
148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เป็ นเงินจํานวน 20 บาทต่อหนึ่งหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 148 ล้านบาท และจะกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มี
สิทธิได้รบั เงินปันผลประจําปี 2559 (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์")
โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และเห็นสมควร
ในการงดจัดสรรกําไรเพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทนุ สํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
คุณอนุ วตั ชินพิริยะ ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 300 หุน้ ถามว่าการลงทุนเพิ่มเติมยางเครื่องบิน ไม่ได้มกี ารขอเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ซึง่ จะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ ในอนาคตหรือไม่ และรายได้ของบริษทั ฯ จะเป็ นอย่างไร
ประธานฯ และคุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี ชี้แจงถึงประเด็นคําถาม ดังนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน ได้แบ่งเป็ น 3 ระยะซึง่ ในระยะแรกจะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯเอง
2. ขณะนี้ การลงทุนยังไม่เริ่มมีรายได้ ซึ่งการลงทุนทัง้ หมด 3 ระยะจะได้รบั ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10 ของการ
ลงทุน ส่วนเรื่องของรายได้ว่าจะเติบโตเพียงใดนัน้ เป็ นข้อมูลความลับของธุ รกิจ อย่างไรก็ดี รายละเอียดการลงทุน
ทัง้ หมดนัน้ อยู่ในเอกสารที่ได้นํา เสนอในการประชุมวิสามัญผู ถ้ ือ หุน้ ครัง้ ก่ อ น และคณะกรรมการยังคงเชื่อ มัน่ ว่ า
โครงการลงทุนจะเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
3. กระแสเงินสดในปัจจุบนั ยังคงเพียงพอ สําหรับการลงทุนระยะแรก และไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินใน
ขณะนี้
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
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ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
คุณณภัทร ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ งหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับหนึ่งในสาม ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตาม
วาระจํานวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)
และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในปี น้ ีกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)
- กรรมการอิสระ*
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)
กรรมการ
3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)
กรรมการ
หมายเหตุ
*ผู ท้ ่ีมีคุ ณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริษทั ในเรื่อ งการถือหุ น้ ตาม
รายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 กําหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ ตํา่ ที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้ กรรมการต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม ในปี น้ ีกรรมการต้องออกจากตําแหน่ งจํานวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9
ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครัง้ นี้ได้ผ่านการ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่
ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระจํานวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver
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Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้กรรมการที่ได้รบั การ
เสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษทั และไม่ได้ออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
คุ ณชาติชาย ตรีวิมล ผู ร้ บั มอบฉันทะจากอาสาพิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผู ล้ งทุนไทย ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
จํานวน 1 หุน้ มีคาํ ถามดังนี้
1. กรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระในครัง้ นี้ มีคุณสมบัติเด่นอย่างไรที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับเป้ าหมายของบริษทั
2. กรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่ งติดต่อกันเกิน 9 ปี มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระที่เป็ นคุณสมบัติสาํ คัญหรือไม่ มี
แนวคิดกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระหรือไม่ ถ้าเป็ นไปได้ ขอให้ก่อนลงมติกรรมการอิสระ ขอให้ผูถ้ ูก
เสนอชื่อแสดงตัวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และแจ้งทีป่ ระชุมว่าจะทําหน้าที่ในด้านใด
ประธานฯ ตอบคําถามดังนี้
1. คุ ณเย็บ ซู ชวน เป็ นผู ม้ ีคุ ณสมบัติเหมาะสมอันเป็ นประโยชน์ต่อ การดําเนิ นงานของบริษทั ฯ เนื่ อ งจากมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุ รกิจชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทัง้ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ด้วยดี และแสดงความเห็น
อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ เสมอมา
2. ทางบริษทั ฯ ไม่ได้กาํ หนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี
ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเลือกทัง้ คณะ หรือเลือกเป็ นรายบุคคลก็ได้ สําหรับการลงคะแนน หาก
เห็นด้วยก็ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
1. คุณเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. คุณโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ

100
100

100
-
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งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. คุณวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

-

100
-

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
คุณณภัทร ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2560 รายละเอียด ดังนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ไม่ มีค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการจึง มอบหมายให้การกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการดําเนิ นการผ่านการพิจ ารณาอย่างรอบคอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึง่ ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด (Market
Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทําหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ทัง้ นี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รบั เงินเดือนจากบริษทั
เท่านัน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตําแหน่ ง
ปี 2560
1. ประธานกรรมการ
ปี ละ 500,000 บาท
2. กรรมการ
ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ปี 2559
ปี ละ 500,000 บาท
ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ความเห็นคณะกรรมการ: การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากบริษทั ไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการ
พิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุ รกิจและการเติบโตของกําไรของบริษทั จึงเห็นสมควร
เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2560 ตามอัตราทีเ่ สนอ
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การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน เสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560
คุณณภัทรขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 รายละเอียด ดังนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ไม่ มีค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดําเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการตรวจสอบโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทําหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตําแหน่ ง
ปี 2560
ปี 2559
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี ละ 350,000 บาท
ปี ละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ
ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ความเห็นคณะกรรมการ: การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบนั บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบได้ผ่า นการพิจารณาอย่ างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุม
คณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุ รกิจและการ
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เติบโตของกําไรของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิให้กาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบตามอัตราทีเ่ สนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม
ทีป่ ระชุมไม่มคี าํ ถามสําหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิ่มเติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษทั ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ประจําปี 2560
คุณณภัทรขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ไม่ มีค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลดําเนินการผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ซึง่
สอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความ
เหมาะสมเกี่ยวกับการทํา หน้า ที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลสําหรับปี 2560
เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคําถาม
ตําแหน่ ง
ปี 2560
ปี 2559
1. ประธานกรรมการสรรหาและ
ปี ละ 100,000 บาท
ปี ละ 100,000 บาท
ธรรมาภิบาล
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
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ความเห็นคณะกรรมการ: การกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิ บ าลของบริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ผ่ า น
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบนั บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และ
ธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายธุ รกิจและการเติบโตของกําไรของบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผู ถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิให้กาํ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั ตามอัตราทีเ่ สนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ถ้ ือ
หุน้ ซึง่ มาประชุม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี
คุ ณณภัทรได้ข อให้ท่ีป ระชุ มผู ถ้ ือ หุ น้ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู ส้ อบบัญ ชี ป ระจํา ปี ส้ ิน สุ ด 31 ธันวาคม 2560 และกํา หนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รายละเอียด ดังนี้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด โดยเป็ นการแต่งตัง้ ติดต่อกันจากรอบปี บญั ชี 2559 เนื่องจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ น 1 ใน 4 บริษทั ชัน้ นําทีใ่ ห้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ท่ผี ่านมาได้เป็ นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2560
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โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ทัง้ นี้ บริษทั ที่เป็ นสํานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษทั /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั
2. นายประสิทธิ์ เยือ่ งศรีกลุ
3. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ลุ

4526
4174
4474

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)

ปี 2560 (บาท)
1,900,000
ไม่มี

จํานวนปี ท่ลี งลายมือชื่อ
รับรองงบการเงินของบริษทั
ในรอบ 5 ปี ท่ผี ่านมา
1 ปี (ปี 2555)
ปี 2559 (บาท)
1,700,000
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู ส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจําปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคําถาม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ีประชุม ที่ประชุม พิจ ารณาแล้ว มีมติอ นุ มตั ิการแต่ ง ตัง้ ผู ส้ อบบัญชีและกํา หนดค่ า ตอบแทนผู ส้ อบบัญชี ต ามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,191,730 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10:

พิจารณากิจการอืน่ ๆ ที่อาจดําเนิ นการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้
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ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีสาํ หรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุ ณภาพการจัดประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจําปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา
ปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มกี ารแจ้งไว้ลว่ งหน้าเท่านัน้ เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดโดยรวม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม ปิ ดประชุมเวลา 10:50 นาฬกิ า

(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ ง)
ประธานที่ประชุม
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
เลขานุ การบริษทั
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