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

รายงานการประชมุสามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่50 

ในวนัพธุที ่25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ R6 โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

เลขที ่518/8 ถนนเพลนิจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
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    (Mr. Finbarr O’Connor) 
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5. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

6. นายโอลเิวอร ์โกลล ์

    (Mr. Oliver Gloe) 

กรรมการ  

 

7. นายแอนดรูว ์ไมเคิล คูเปอร ์

    (Mr. Andrew Michael Cooper) 

8. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์

กรรมการ 

 

กรรมการบรหิาร 

9. นายวฮีอง เค็ก 

    (Mr. WeeHong Kek) 

กรรมการ 

  

เลขานุการบรษิทั และที่ปรกึษากฎหมาย 

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและบญัชีประจาํประเทศไทย บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

คุณจสัตน่ิา แกบ๊สกา 

 

ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

1. คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั  Audit Partner 

2. คุณอมัพร สมบตัอิารพีาณิช  Senior Manager 
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ทีป่รกึษากฎหมาย และสกัขีพยานการนับคะแนนจากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี่ จาํกดั 

1. คุณเทพชล โกศล    ทนายความหุน้ส่วน 

2. คุณวรษิฐา จติรวุฒโิชต ิ   ทนายความ 

 

เริ่มการประชมุ  

 

การประชมุเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิา 

 

คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ กล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั

ที่เขา้ร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัมที ัง้หมด 9 ท่านเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 9 ท่านคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ

กรรมการท ัง้หมดของบรษิทั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและบญัชีประจาํประเทศไทย บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ผูส้อบบญัชจีากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และทีป่รกึษากฎหมายและสกัขพียานการ

นบัคะแนนจากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี ่จาํกดั  

 

จากนัน้ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะศึกษากฎและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส่้ง

ใหผู้ถ้อืหุน้โดยแนบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และชี้แจงวธิกีารถามคาํถาม การลงคะแนนเสยีง ดงัน้ี  

 

ระเบยีบการประชมุเกี่ยวกบัการถามคาํถาม 

• ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่้านผูถ้อืหุน้และท่านที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ของบริษทั สามารถถามคาํถามที่

เกี่ยวกบัวาระการประชุมที่กาํลงัพิจารณาโดยการยกมอืขึ้นและขอใหท่้านแจง้ชื่อและจาํนวนหุน้ที่ท่านถืออยู่

ก่อนเริ่มถามคาํถามทกุคร ัง้เพือ่ประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชุมไดค้รบถว้น และถกูตอ้ง  

 

ระเบยีบการประชมุเกี่ยวกบัการลงคะแนนเสยีง 

• ท่านผูถ้อืหุน้ ท่านผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่มอบใหใ้นข ัน้ตอนการลงทะเบยีน 

โดยหุน้หน่ึงมสีทิธลิงคะแนนไดห้น่ึงเสยีง 

• การนบัผลคะแนนจะคาํนวณโดยหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมท ัง้คะแนนเสยีงตามบตัร

เสีย (ถา้มี) ออกจากจาํนวนเสียงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ หรือจาํนวนฐานคะแนนเสียงตามที่

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด  และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ย  

• เพือ่ความรวดเรว็ในการนบัคะแนน บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนสาํหรบักรณี “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” 

ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้และท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่ลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึ้น 

เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดด้าํเนินการเกบ็บตัรลงคะแนน  

• สาํหรบัท่านที่ลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” โปรดวางบตัรลงคะแนนไวบ้นโต๊ะตามที่น ัง่ของท่าน บริษทัจะ

ดาํเนินการเกบ็บตัรดงักลา่วเพือ่เป็นหลกัฐานการลงคะแนนภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชมุแลว้ 
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• บตัรเสยี หมายถงึ กรณีที่ผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยนืยนัการลงคะแนน เช่น 

ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้ 

กรณีคสัโตเดยีน) หรอื กรณีทีม่กีารแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกาํกบั 

 

จากนัน้ ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ประธานในทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ลา่วเปิดการประชมุ และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า 

ขอ้มูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม ผูถ้ือหุน้มาร่วมประชุมมดีงัน้ี ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง 21 ราย ถือหุน้รวม 

34,494 (สามหมืน่สีพ่นัสีร่อ้ยเกา้สบิสี)่ หุน้ รบัมอบฉนัทะ 17 ราย ถอืหุน้รวม 6,023,805 (หกลา้นสองหมืน่สามพนัแปด

รอ้ยหา้) หุน้ รวมผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมจาํนวน 38 ราย นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัได ้6,058,229 (หกลา้นหา้หมื่นแปดพนัสองรอ้ยยี่สบิเกา้) หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 81.87 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่าย

แลว้ของบริษทัจาํนวน 7,400,000 (เจ็ดลา้นสี่แสน) หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จากนัน้ประธานฯ 

ไดม้อบหมายใหคุ้ณณภทัร เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้าํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1: พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 49 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 

2560 

 

คุณณภทัร ไดเ้สนอรายงานการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่49 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560 ซึง่ไดจ้ดัทาํ

ขึ้นตามกฎหมาย และบริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 

วนั นบัแต่วนัที่จดัประชุม และส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายกาํหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ทางบริษทัไดแ้จง้แกไ้ขขอ้มูลในรายงานการประชุมดงักล่าวใน หนา้ 17 (สาํหรบัฉบบัภาษาไทย) และ หนา้ 15 (สาํหรบั

ฉบบัภาษาองักฤษ) มตทิีป่ระชมุวาระที ่5 คะแนนของมตอินุมตัแิต่งต ัง้คุณเยบ็ ซู ชวน ดงัน้ี  

 

เหน็ดว้ย  6,191,729                           คิดเป็นรอ้ยละ 99.999983 

ไมเ่หน็ดว้ย                  1                           คิดเป็นรอ้ยละ 0.000016           

งดออกเสยีง                 0                           คิดเป็นรอ้ยละ 0.000000 

รวม                6,191,730                           คิดเป็นรอ้ยละ 100.000000 

 

Approval votes                 6,191,729            or 99.999983% 

Disapproval votes                        1            or 0.000016%           

Abstention votes                         0            or 0.000000% 

Total                              6,191,730            or 100.000000% 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามคาํถาม 

 

ที่ประชุมไม่มคีาํถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิวาระน้ีตามที่คณะกรรมการ

เสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีติรบัรองรายงานการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่49 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่25 

เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,058,700 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  

 

หมายเหต ุ ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจาํนวน 5 ราย นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัได ้401 หุน้ รวมมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมท ัง้สิ้น 43 ราย นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัได ้6,058,700 หุน้ 

 

วาระที่ 2 พจิารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบักจิกรรมของบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรบัคุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อนาํเสนอกิจกรรมการดาํเนินงานของ

บรษิทัปี 2560 รวมท ัง้คาํอธบิายและวเิคราะหจ์ากฝ่ายจดัการ สรุปไดด้งัน้ี 

 

ผลการดาํเนินงานปี 2560  

รายไดร้วมเพิม่ขึ้น 2.6% เป็นผลจากรายไดก้ารส่งออกทีเ่พิม่ขึ้น 10.3% ขณะทีร่ายไดใ้นประเทศลดลง 5.9% เน่ืองจาก 

1) อตุสาหกรรมยางรถยนต ์(Consumer Replacement tires) ปรบัตวัลงประมาณ 7.4%  

2) การแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึ้นจากผูป้ระกอบการรายใหม ่ๆ ทีเ่ขา้มาทาํตลาด 

3) ราคาวตัถดุบิหลกัทีเ่พิม่ขึ้นสูงในช่วงครึ่งปีแรก ไตรมาสที ่1 ประมาณ 18.6% ไตรมาสที ่2 ประมาณ 16.2%  

โดยบริษทัไดท้าํการปรบัราคาจาํหน่ายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบที่เพิ่มขึ้น จึงทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรข ัน้ตน้ 

(Gross Profit Margin) เมือ่สิ้นปีอยู่ที ่19.3%  

ค่าใชจ่้ายในการขาย และการบริหารหลกัมาจากรายการหกัหน้ีสูญจาํนวน 20 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 1 และผลกระทบ

จากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 46 ลา้นบาท 
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กจิกรรมการดาํเนินงาน 

บรษิทัยงัคงมุง่ม ัน่ขยายช่องทางจดัจาํหน่ายโดยขยายเครอืข่ายผูจ้ดัจาํหน่าย ศูนยบ์รกิารกูด๊เยยีรอ์อโตแ้คร ์ซึง่ปจัจบุนัมี

ประมาณ 70 สาขาท ัว่ประเทศ เพือ่ใหบ้รกิารเป็นมาตรฐานเดียวกนั และสรา้งความเขม้แขง็ในการรบัรูต้ราสนิคา้กูด๊เยยีร์

ต่อผูบ้รโิภค นอกจากน้ี บรษิทัยงัขยายช่องทางจาํหน่ายผ่านทางศูนยบ์ริการรถยนต ์โมเดริน์เทรด และผูจ้ดัจาํหน่ายยาง

รถยนต ์Multi-brand ทัว่ประเทศอกีดว้ย 

 

การขยายการลงทุนยางเครื่องบนิเรเดียล โครงการก่อสรา้งโรงงานยางเครื่องบนิเรเดียล เป็นไปตามกาํหนดการและ

งบประมาณที่กาํหนดไว ้โดยประธานบริหารสูงสุดจาก The Goodyear Tire & Rubber ประเทศสหรฐัอเมริกา ไดม้า

เยีย่มชมการผลติยางเสน้แรกเมือ่เดอืนมนีาคม 2561 ทีผ่่านมา 

 

ในส่วนพฒันาการของบริษทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต บริษทัดาํเนินงานภายใตน้โยบายต่อตา้นการทุจริตของ 

กู๊ดเยียร์ซึ่งบงัคบัใชใ้นการดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ท ัว่โลก โดยบริษทัจะปฏิเสธการทาํธุรกิจ หรือการไดม้าซึ่ง

ผลประโยชนเ์กี่ยวกบัการดาํเนินงานใด ๆ หากตอ้งแลกมาดว้ยการจ่ายเงนิที่ไม่เหมาะสม การใหส้นิบน ของขวญั รางวลั 

หรือสิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมแบบเดียวกนั พนกังานของบริษทัทุกท่านจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการต่อตา้นการ

ทจุรติ ในปี 2561 ทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าไมพ่บเหตุเกี่ยวกบัการทจุริต หรอืการดาํเนินงานที่ฝ่าฝืน

กฎหมายของบริษทัรวมถงึทีเ่กี่ยวกบัการก่อสรา้งโรงงานยางเครื่องบนิใหม่ดว้ย และในปีน้ี บรษิทัจะเขา้ร่วมกบัโครงการ

แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

 

เมือ่จบการนาํเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามคาํถาม 

 

คุณชยัพฒัน ์สหสักลุ ผูถ้อืหุน้จาํนวน 500 หุน้มคีาํถาม ดงัน้ี  

1. บรษิทัมผีลกระทบจากหน้ีเสยี และอตัราแลกเปลีย่น ตามทีร่ายงาน ทางบรษิทัดาํเนินการแกไ้ขปญัหาหรอืยงั 

2. ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น บรษิทัไดท้าํ Hedging หรอืไม ่แกไ้ขปญัหาอย่างไร 

3. โครงการยางเครื่องบนิ อตัราผลตอบแทนจากโครงการประมาณเท่าใด จะเริ่มมรีายไดเ้พิม่มากขึ้นจากปี 2560 หรอืไม ่

4. กลยุทธท์างการแขง่ขนัของบรษิทัในเมอืงไทยเป็นอย่างไร 

5. บรษิทัเตรยีมการรบัมอืกบั Disruptive Technology ทีจ่ะเกดิในอนาคตอย่างไร 

 

คุณฟินบาร ์โอคอนเนอรต์อบคาํถามที่ 1 ว่าหน้ีเสียเกิดจากที่ลูกคา้มปีญัหาทางการเงนิส่งผลต่อความสามารถในการ

ชาํระหน้ี ซึ่งบริษทัไดต้ิดตามทวงถามจนไดร้บัชาํระหน้ีเรียบรอ้ยแลว้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษทัไดเ้พิ่มความ

ระมดัระวงัมากขึ้นในการใหเ้ครดติกบัลูกคา้ และการขอหลกัประกนัเพิม่เตมิเมือ่อนุมตัิเครดิต 

 

คุณโอลเิวอร ์โกลลต์อบคาํถามที่ 2 และคาํถามที่ 3 สาํหรบัคาํถามที่ 2 ชี้แจงว่าธุรกิจของบริษทัมสีองส่วน คือ ส่งออก 

และจาํหน่ายในประเทศ ซึ่งมีบญัชีเป็นเงินเหรียญสหรฐั และเงนิบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกนัแลว้ บริษทัจึงไม่
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จาํเป็นตอ้งทาํ Hedging เพื่อระมดัระวงัความเสี่ยงในส่วนน้ี คาํถามที่ 3 ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกบัโครงการลงทุน

ขยายยางเครื่องบนิแบบเรเดียลสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิในรายงานของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ โดยการลงทุนแบ่งเป็น 

3 ระยะมอีตัราผลตอบแทนรวมที ่9.9% (IRR) ระยะที ่1 มอีตัราผลตอบแทนรวมอยู่ที ่11.7% 

 

คุณฟินบาร ์โอคอนเนอร ์ตอบคาํถามที่ 4 และคาํถามที่ 5 ดงัน้ี คาํถามที่ 4 กลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

โดยรวม บริษทัทาํธุรกิจท ัง้ตลาดส่งออก และตลาดในประเทศ ธุรกิจยางรถยนต ์มตีลาดหลกัคือผูผ้ลติรถยนต ์(OE) 

และยางรถยนตท์ดแทน ซึง่ท ัง้สองตลาดบริษทัมกีลยุทธใ์นการแขง่ขนัดว้ยการเพิม่ช่องทางการจดัจาํหน่าย รวมถงึรกัษา

ไวซ้ึ่งคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ธุรกิจยางเครื่องบิน ตลาดหลกัคือตลาดส่งออก ซึ่งมีกลุ่มลูกคา้หลกัในภูมิภาคเอเชีย     

แปซฟิิค อาเซยีน และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง สาํหรบัคาํถามที ่5 ชี้แจงว่า บรษิทัขอบคุณในคาํแนะนาํ บรษิทัยงัไม่

มีขอ้มูลเพียงพอเกี่ยวกบัประเด็นน้ี ซึ่งบริษทัจะตอ้งศึกษาถึงผลกระทบจาก Disruptive Technology เพิ่มเติมใน

อนาคต หากมผีลกระทบกบัธุรกจิของบรษิทั 

 

คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ผูถ้อืหุน้จาํนวน 8,400 หุน้ มคีาํถามดงัน้ี 

1. โครงการสรา้งโรงงานยางเครื่องบนิแลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละเท่าใด ใชง้บประมาณไปแลว้เท่าไร จะแลว้เสรจ็เมือ่ใด 

2. ตามรายงานแจง้ว่ามกีารผลติยางเสน้แรกแลว้ในเดอืนมนีาคม โครงการจะรบัรูห้รอืเริ่มมรีายไดเ้มือ่ใด 

3. โครงการไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุจาก BOI อยากทราบว่าสามารถหกัค่าเสือ่มไดใ้นอตัราเท่าใด และสทิธปิระโยชน์

ที่ไดร้บัเฉพาะเรื่องรายได ้หรือไดส้ทิธิประโยชนจ์ากการหกัค่าเสื่อมไดเ้พิ่มขึ้นจากอตัราปกติดว้ย เช่น 1.5 เท่า หรือ 2 

เท่า 

 

คุณพพิฒัน ์วรพพิฒันต์อบคาํถามที่ 1 และคาํถามที่ 2 สาํหรบัคาํถามที่ 1 ชี้แจงว่าการก่อสรา้งโครงการยางเครื่องบนิ

เป็นไปตามกาํหนดการ และงบประมาณเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว ้คาํถามที ่2 ชี้แจงว่าโครงการจะเริ่มมรีายไดป้ระมาณ

ปลายปีน้ี ซึ่งยางเสน้แรกที่ผลิตไดใ้นเดือนมนีาคมยงัไม่สามารถจาํหน่ายได ้เน่ืองจากยงัตอ้งผ่านการทดสอบ และ

รบัรองเพือ่ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

คุณเยบ็ ซู ชวน ตอบคาํถามที ่3 ว่าสทิธปิระโยชน ์BOI ทีไ่ดร้บัมผีลต่อรายไดอ้ย่างเดยีว  

 

คุณจสัติน่า แก๊บสกา ตอบคําถามที่ 3 เพิ่มเติมว่าการหกัค่าเสื่อมของบริษทัเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่ใชอ้ยู่

เช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นธุรกจิปจัจบุนั  

 

คุณชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ ชี้แจงเพิม่เตมิว่า การหกัค่าเสือ่มนัน้แมจ้ะเป็นเครื่องจกัร กไ็มอ่ยู่ในบงัคบัว่าตอ้งหกัเพยีง 5 

ปี แต่การใชส้ทิธิประโยชน ์BOI การหกัค่าเสื่อมจะเริ่มเมือ่มยีอดขายแรก สาํหรบัสทิธิประโยชน ์BOI จะไมไ่ดร้ะบุว่าค่า

เสือ่มหกัไดเ้ป็นจาํนวนเท่าไร สทิธปิระโยชนท์ีเ่กี่ยวกบัผลกาํไรจากโครงการ คือ สทิธปิระโยชนภ์าษเีงนิไดนิ้ติบคุคล 
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คุณวรีะศกัดิ์ ศรสีคีิ้ว ผูถ้อืหุน้จาํนวน 23,000 หุน้ มคีาํถามดงัน้ี 

1. โครงการลงทนุนัน้ จะเริ่มมกีารก่อหน้ีเมือ่ใด 

2. ค่าเสือ่มราคาจากทรพัยส์นิโครงการลงทนุจะเพิม่ประมาณเท่าใด 

3. สดัส่วนการส่งออกยางเครื่องบนิเป็นเท่าใด 

 

คุณโอลเิวอร ์โกลล ์ตอบคาํถามท ัง้สามขอ้ ดงัน้ี โครงการลงทุนจะเริ่มมกีารใชเ้งนิกูต้ามที่ชี้แจงไวใ้นรายงานที่ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระ ส่วนค่าเสื่อมราคานัน้ จะยงัไม่ส่งผลกระทบในปีน้ี แต่ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที่ประมาณ 12 ปีตามมาตรฐาน

การบญัช ีสาํหรบัสดัส่วนการส่งออกยางเครื่องบนิประมาณ 90% ตลาดในประเทศประมาณ 10%  

 

ที่ประชุมไม่มคีาํถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี และระเบยีบวาระน้ีเป็นระเบยีบวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนน 

ประธานฯ จงึใหเ้ริ่มพจิารณาวาระที ่3 ต่อไป 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 พรอ้มรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

 

คุณณภทัร ไดร้ายงานผลประกอบการของบรษิทั ดงัน้ี  

 

ขอ้มลูงบการเงนิ (บางสว่น) ของบรษิทั 

       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จาํนวน 

2560 2559 

สนิทรพัยร์วม 5,676 5,285 

หน้ีสนิรวม 1,668 1,261 

รายไดร้วม 4,000 3,898 

กาํไรสุทธ ิ 138 280 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 18.65 37.77 

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจาํปีสิ้นสุด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหถ้ามคาํถามเกี่ยวกบังบการเงนิต่อไป 
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คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ือหุน้จาํนวน 8,400 หุน้ ถามว่า กาํไรสุทธิลดลง เกิดจากสาเหตุอะไร และผลกระทบจาก

ราคาวตัถดุบิในประเทศประมาณการเป็นกี่ลา้นบาท 

 

คุณฟินบาร ์โอคอนเนอร ์ชี้แจงว่า เกิดจากสาเหตุ 3 ประการหลกั คือ 1) ราคาวตัถุดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วง   

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 2) หน้ีสูญประมาณ 20 ลา้นบาท และ 3) ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น

ประมาณ 46 ลา้นบาท 

 

คุณโอลเิวอร ์โกลล ์ตอบคาํถามว่าการซื้อวตัถุดิบตน้ทุนสูงขึ้น แต่วตัถดุิบต่าง ๆ นาํมาใชใ้นการผลติซึ่งมกีารเขา้ออก

ของวตัถดุบิทีร่วดเรว็จงึไมไ่ดป้ระเมนิในลกัษณะของจาํนวนยอดรวม 

 

คุณวชิยั ถามคาํถามเพิม่เติมว่า บริษทัส่วนใหญ่กาํหนดราคาแบบ Cost Plus จึงไม่น่าจะมผีลต่อกาํไรของบริษทั ขอให ้

ชี้แจงส่วนน้ีเพิม่เตมิ 

 

คุณฟินบาร ์โอคอนเนอร ์ชี้แจงว่า การขายในประเทศที่ไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดิบเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษทัไม่

สามารถผลกัภาระตน้ทุนท ัง้หมดใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดท้ ัง้หมด แต่บริษทัไดม้กีารปรบัราคาจาํหน่ายขึ้น ในขณะที่คู่แข่งไม่ได ้

ปรบัราคาทาํใหบ้รษิทัสูญเสยีรายไดบ้างส่วนในส่วนน้ี  

 

คุณโอลเิวอร ์โกลล ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายแบบโครงสรา้งราคา Cost Plus เป็นการขายส่งออก สาํหรบัในประเทศ 

การขายไมไ่ดก้าํหนดราคาเป็น Cost Plus เมือ่ไมส่ามารถผลกัภาระตน้ทนุท ัง้หมดไปสู่ผูบ้ริโภคไดจ้งึมผีลกระทบต่อการ

ขายในประเทศ 

 

ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ือหุน้ไม่มคีาํถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของ

บรษิทัสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการพจิารณา

และเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ พรอ้มรายงาน

ของผูส้อบบญัชดีงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,058,722 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ในวาระน้ี มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจาํนวน 9 ราย นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัได ้23 หุน้ รวมมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุท ัง้สิ้น 52 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนั

ได ้6,058,723 หุน้ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 

คุณณภทัร แถลงเรื่องการอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล สาํหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 ว่า เน่ืองจากบริษทัมกีาํไรสุทธิ 

และกาํไรสะสมจากผลการดาํเนินงาน ณ สิ้นปี 2560 เพียงพอที่จะจ่ายเงนิปนัผล คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหท้ี่

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาประกาศและจ่ายเงินปนัผลจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของบริษทัตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี  

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 2560 2559 

1. กาํไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 138 280 

2. กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 18.65 37.77 

3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 20 20 

4. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 106 53 

5. จาํนวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 

6. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น (ลา้นบาท) 148 148 

 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 จากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นเงนิจาํนวน 20 บาทต่อหน่ึงหุน้ โดยเป็นกาํไรที่ไดเ้สยี

ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ทัง้จาํนวน  คิดเป็นจาํนวนเงนิ 148 ลา้นบาท และจะกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ี

สิทธิไดร้บัเงินปนัผลประจาํปี 2560 (Record Date) ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 กาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที่ 24 

พฤษภาคม 2561 และเหน็สมควรในการงดจดัสรรกาํไรเพือ่เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีุนสาํรองตาม

กฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

ผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มภีูมลิาํเนาในประเทศไทยสามารถเลอืกขอเครดิตภาษีเงนิปนัผลตามมาตรา 47 ทวิ 

แห่งประมวลรษัฎากร เป็นจาํนวนเท่ากบัเงนิปนัผลที่ไดร้บัคูณดว้ย 0.25 โดยผูถ้อืหุน้ตอ้งนาํเครดิตภาษทีี่คาํนวณไดม้า

รวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัปีภาษ ี2561 เมือ่ไดจ้าํนวนภาษเีป็นเงนิเท่าใด ใหน้าํ

เครดติภาษทีีค่าํนวณไดด้งักลา่วมาหกัออกจากภาษทีี่ตอ้งเสยี 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 
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ไมม่ผูีถ้อืหุน้ถามคาํถามเกี่ยวกบัวาระน้ี 

 

ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเสนอและอนุมตัิงดจดัสรร

กาํไรเพือ่เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัมทีนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,058,722 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 5: พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

 

คุณณภทัร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 14 กาํหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ ใหก้รรมการ

ออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็

ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสาม ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ีมกีรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระจาํนวน 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 โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวชิาชีพที่จาํเป็น

และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย

เป็นรายบุคคลในช่วงทีผ่่านมา จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในปีน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง ความจาํเป็นและเหตผุล 

1. นายอรรถพร ขา่ยมา่น  

(Mr. Athaporn Khaimarn) 

- กรรมการอสิระ* 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในดา้นบญัชี การเงนิอย่างยิ่ง เป็น

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชี และการตรวจสอบ
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บญัช ีและเคยดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง

ในบรษิทัการเงนิและตรวจสอบบญัชชี ัน้นาํ 

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

รายละเอียดขอ้ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุม กาํหนดไวเ้ขม้งวดกว่า

ขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด 

 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้ว่า 

นายอรรถพร ข่ายม่าน จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี  

นายอรรถพร ข่ายม่าน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกนั โดยวาระน้ีเป็น

วาระที่ 6 โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้เห็นว่านายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นที่มีความรู ้

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดา้นบญัชี การเงนิอย่างยิ่ง เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชี และการตรวจสอบบญัชี 

และเคยดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัการเงนิ และตรวจสอบบญัชีช ัน้นาํ ท ัง้ยงัปฏบิตัิหนา้ที่กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ย่างดยีิง่ 

 

ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสม เพือ่รบัการคดัเลอืก

เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวนัที่ 4 มกราคม 2561 – 4 กุมภาพนัธ ์2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยวนัที่ 4 มกราคม 2561 และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามี

คุณสมบตัเิหมาะสมในการเป็นกรรมการมายงับริษทั 

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 

ท่าน และกรรมการดงักล่าวมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง การสรรหากรรมการในคร ัง้น้ีไดผ้่าน

กระบวนการกล ัน่กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ว่ามคุีณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ โดย

คาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวชิาชีพที่เหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกจิของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

ผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. นายอรรถพร  

ข่ายม่าน (Mr. Athaphorn Khaimarn) 2. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) 3. นายแอนดรูว ์  



 

12 

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

ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท ัง้สามท่านเป็นผูท้ี่มี

คุณสมบตัิครบถว้นตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง สาํหรบัตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ว่านายอรรถพร ข่ายม่าน จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่าน ไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั และไมไ่ดอ้อกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 

 

คุณประภาศรี จิตพฒันไพบูลย ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากอาสาพิทกัษส์ิทธิผูถ้ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้ของ

บริษทัฯ จาํนวน 1 หุน้ มคีาํถามว่ากรรมการอิสระที่ถกูสรรหาเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในคร ัง้น้ี ดาํรงตาํแหน่ง

ติดต่อกนัเกิน 9 ปี ทางบริษทัมแีนวคิดกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่ และมนีโยบายในเรื่องน้ี

อย่างไร 

 

ประธานฯ ตอบคาํถามดงัน้ี 

1. คุณอรรถพร ข่ายม่าน เป็นผูม้คุีณสมบตัิเหมาะสมอนัเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจากมคีวาม

เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัดา้นการเงนิและบญัช ีอกีท ัง้ไดป้ฏบิตัหินา้ทีก่รรมการอสิระของบรษิทัฯ ดว้ยด ีและแสดงความเหน็อนั

เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เสมอมา 

2. ทางบริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระที่ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน 9 ปี แต่บริษทัจะ

นาํเรื่องน้ีไปพจิารณาต่อไป 

 

ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิจากทีป่ระชุม 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเลอืกท ัง้คณะ หรือเลอืกเป็นรายบุคคลก็ได ้สาํหรบัการลงคะแนน หาก

เหน็ดว้ยกต็อ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเช่นกนั 

 

ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิงัน้ี 

1. คุณอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaporn Khaimarn) 

เหน็ดว้ย 6,058,721 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ [99.999983] 

ไมเ่หน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ [0.000016] 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

2. คุณพพิฒัน์ วรพพิฒัน์ (Mr. Phiphat Vorapipat) 

เหน็ดว้ย 6,058,722 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

3. คุณแอนดรูว ์ไมเคลิ คูเปอร ์(Mr. Andrew Michael Cooper) 

เหน็ดว้ย 6,058,722 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

 

คุณณภทัร ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2561 รายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการจงึมอบหมายใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยดาํเนินการผ่านการพจิารณาอย่าง

รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการโดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไป

ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการทาํหนา้ที่

และความรบัผดิชอบของกรรมการ ท ัง้น้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บั

เงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นที่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยน้ี จึงเห็นสมควรเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปี 2561 

เท่ากบัอตัราในปี 2560 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

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

ตาํแหน่ง 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 

ตาํแหน่ง 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 กรรมการบริษทัไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และไมใ่ช่ตวัเงนินอกเหนือจากที่กลา่วขา้งตน้  

 

ความเหน็คณะกรรมการ: การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษทัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล และที่

ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทยีบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายธุรกิจและ

การเติบโตของกาํไรของบริษทั จึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิทัประจาํปี 2561 ตามอตัราทีเ่สนอ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คีาํถาม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มตทิี่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสยีง

ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,058,722 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีไ่มน่อ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

 

ระเบยีบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 
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คุณณภทัรไดข้อใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และกําหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วามเหน็

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จาํกดั โดยเป็นการแต่งต ัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2560 เน่ืองจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

เป็น 1 ใน 4 บรษิทัช ัน้นาํทีใ่หบ้ริการสอบบญัชใีนระดบัสากล มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีมอีตัราค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม รวมท ัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเสนอใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจาํปี 2561 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัและ

กาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ทัง้น้ี บริษทัที่เป็นสาํนกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ มคีวามเป็นอิสระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วน

ไดส่้วนเสยีกบับรษิทั/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่ 

จาํนวนปีที่ลงลายมือช่ือ

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:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบ

บญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชปีระจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มมีติอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 และกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,058,722 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจดําเนินการไดใ้นที่ประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้ 

 

ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจาํปีไมส่มควรพจิารณาเรื่องอื่น ๆ อกี เน่ืองจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีสาํหรบับริษทั

จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา

ปรกึษาหารอืกนัเฉพาะเรื่องที่มกีารแจง้ไวล้ว่งหนา้เท่านัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 

 

ประธานฯ กลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชมุ ปิดประชมุเวลา 12:10 นาฬกิา 

 

 
(ดร. ธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง) 

ประธานที่ประชมุ 

 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ   

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา  

เลขานุการบรษิทั 


