บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
รายงานการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 50
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
6. นายโอลิเวอร์ โกลล์
(Mr. Oliver Gloe)
7. นายแอนดรูว ์ ไมเคิล คูเปอร์
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เลขานุ การบริษทั และที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชีประจําประเทศไทย บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
คุณจัสติน่า แก๊บสกา
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั
Audit Partner
2. คุณอัมพร สมบัตอิ ารีพาณิช Senior Manager
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ทีป่ รึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
1. คุณเทพชล โกศล
ทนายความหุน้ ส่วน
2. คุณวริษฐา จิตรวุฒโิ ชติ
ทนายความ
เริ่มการประชุม
การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิ า
คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั
ที่เข้าร่ วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทั มีทง้ั หมด 9 ท่านเข้าร่ วมประชุมจํานวน 9 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชีประจําประเทศไทย บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และทีป่ รึกษากฎหมายและสักขีพยานการ
นับคะแนนจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
จากนัน้ ได้ขอให้ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะศึกษากฎและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ส่ง
ให้ผูถ้ อื หุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธกี ารถามคําถาม การลงคะแนนเสียง ดังนี้
ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคําถาม
• ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และท่านที่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถถามคําถามที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กาํ ลังพิจารณาโดยการยกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและจํานวนหุน้ ที่ท่านถืออยู่
ก่อนเริ่มถามคําถามทุกครัง้ เพือ่ ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วน และถูกต้อง
ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง
• ท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนที่มอบให้ในขัน้ ตอนการลงทะเบียน
โดยหุน้ หนึ่งมีสทิ ธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
• การนับผลคะแนนจะคํานวณโดยหักคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตร
เสีย (ถ้ามี) ออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ หรือจํานวนฐานคะแนนเสียงตามที่
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั กําหนด และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
• เพือ่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และท่านผูร้ บั มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น
เพือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้ดาํ เนินการเก็บบัตรลงคะแนน
• สํา หรับท่ า นที่ลงคะแนนเสียง “เห็น ด้ว ย” โปรดวางบัตรลงคะแนนไว้บ นโต๊ะ ตามที่นงั ่ ของท่า น บริษทั จะ
ดําเนินการเก็บบัตรดังกล่าวเพือ่ เป็ นหลักฐานการลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
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• บัตรเสีย หมายถึง กรณี ท่ผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น
ลงคะแนนเสียงเกินกว่ า 1 ช่ อ งในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือ มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น
กรณีคสั โตเดียน) หรือ กรณีทม่ี กี ารแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับ
จากนัน้ ดร. ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิ ดประชุม ผู ถ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมมีดงั นี้ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง 21 ราย ถือหุน้ รวม
34,494 (สามหมืน่ สีพ่ นั สีร่ อ้ ยเก้าสิบสี)่ หุน้ รับมอบฉันทะ 17 ราย ถือหุน้ รวม 6,023,805 (หกล้านสองหมืน่ สามพันแปด
ร้อยห้า) หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 38 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ 6,058,229 (หกล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สบิ เก้า) หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 81.87 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ าย
แล้วของบริษทั จํานวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั จากนัน้ ประธานฯ
ได้มอบหมายให้คุณณภัทร เลขานุ การบริษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 49 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2560
คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 49 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2560 ซึง่ ได้จดั ทํา
ขึ้นตามกฎหมาย และบริษทั ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วัน นับแต่วนั ที่จดั ประชุม และส่งให้แก่กระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทั แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม
ทางบริษทั ได้แจ้งแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุมดังกล่าวใน หน้า 17 (สําหรับฉบับภาษาไทย) และ หน้า 15 (สําหรับ
ฉบับภาษาอังกฤษ) มติทป่ี ระชุมวาระที่ 5 คะแนนของมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ คุณเย็บ ซู ชวน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

6,191,729
1
0
6,191,730

Approval votes
Disapproval votes
Abstention votes
Total

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
6,191,729
1
0
6,191,730

99.999983
0.000016
0.000000
100.000000

or 99.999983%
or 0.000016%
or 0.000000%
or 100.000000%
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคําถาม
ที่ประชุมไม่มคี าํ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 49 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 25
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,058,700 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ

ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะเข้าร่ว มประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 5 ราย นับจํานวนหุ น้
รวมกันได้ 401 หุ น้ รวมมีผู ถ้ ือ หุ น้ และผู ร้ บั มอบฉัน ทะเข้า ประชุม ทัง้ สิ้น 43 ราย นับจํานวนหุ น้
รวมกันได้ 6,058,700 หุน้

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับกิจกรรมของบริษทั
เลขานุ การบริษทั กล่าวต้อนรับคุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนําเสนอกิจกรรมการดําเนินงานของ
บริษทั ปี 2560 รวมทัง้ คําอธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ ายจัดการ สรุปได้ดงั นี้
ผลการดําเนินงานปี 2560
รายได้รวมเพิม่ ขึ้น 2.6% เป็ นผลจากรายได้การส่งออกทีเ่ พิม่ ขึ้น 10.3% ขณะทีร่ ายได้ในประเทศลดลง 5.9% เนื่องจาก
1) อุตสาหกรรมยางรถยนต์ (Consumer Replacement tires) ปรับตัวลงประมาณ 7.4%
2) การแข่งขันทีร่ ุนแรงขึ้นจากผูป้ ระกอบการรายใหม่ ๆ ทีเ่ ข้ามาทําตลาด
3) ราคาวัตถุดบิ หลักทีเ่ พิม่ ขึ้นสูงในช่วงครึ่งปี แรก ไตรมาสที่ 1 ประมาณ 18.6% ไตรมาสที่ 2 ประมาณ 16.2%
โดยบริษทั ได้ทาํ การปรับราคาจําหน่ ายเพื่อให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น จึงทําให้บริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ต้น
(Gross Profit Margin) เมือ่ สิ้นปี อยู่ท่ี 19.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารหลักมาจากรายการหักหนี้สูญจํานวน 20 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 และผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 46 ล้านบาท

4
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 50/9 หมูท่ ่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กิจกรรมการดําเนินงาน
บริษทั ยังคงมุง่ มันขยายช่
่
องทางจัดจําหน่ายโดยขยายเครือข่ายผูจ้ ดั จําหน่าย ศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ออโต้แคร์ ซึง่ ปัจจุบนั มี
ประมาณ 70 สาขาทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้บริการเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งในการรับรูต้ ราสินค้ากูด๊ เยียร์
ต่อผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ บริษทั ยังขยายช่องทางจําหน่ายผ่านทางศูนย์บริการรถยนต์ โมเดิรน์ เทรด และผูจ้ ดั จําหน่ายยาง
รถยนต์ Multi-brand ทัว่ ประเทศอีกด้วย
การขยายการลงทุนยางเครื่องบินเรเดียล โครงการก่อสร้างโรงงานยางเครื่องบินเรเดียล เป็ นไปตามกําหนดการและ
งบประมาณที่กาํ หนดไว้ โดยประธานบริหารสูงสุดจาก The Goodyear Tire & Rubber ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มา
เยีย่ มชมการผลิตยางเส้นแรกเมือ่ เดือนมีนาคม 2561 ทีผ่ ่านมา
ในส่วนพัฒนาการของบริษทั เกี่ยวกับการต่ อ ต้านการทุจริต บริษทั ดําเนิ นงานภายใต้นโยบายต่ อ ต้านการทุจริตของ
กู๊ด เยีย ร์ซ่ึง บัง คับ ใช้ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกู๊ด เยีย ร์ท วั ่ โลก โดยบริษ ทั จะปฏิเ สธการทํา ธุ ร กิ จ หรื อ การได้ม าซึ่ง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับการดําเนินงานใด ๆ หากต้องแลกมาด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม การให้สนิ บน ของขวัญ รางวัล
หรือสิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมแบบเดียวกัน พนักงานของบริษทั ทุกท่านจะต้องได้รบั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต ในปี 2561 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าไม่พบเหตุเกี่ยวกับการทุจริต หรือการดําเนินงานที่ฝ่าฝื น
กฎหมายของบริษทั รวมถึงทีเ่ กี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานยางเครื่องบินใหม่ดว้ ย และในปี น้ ี บริษทั จะเข้าร่วมกับโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เมือ่ จบการนําเสนอ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคําถาม
คุณชัยพัฒน์ สหัสกุล ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 500 หุน้ มีคาํ ถาม ดังนี้
1. บริษทั มีผลกระทบจากหนี้เสีย และอัตราแลกเปลีย่ น ตามทีร่ ายงาน ทางบริษทั ดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือยัง
2. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ได้ทาํ Hedging หรือไม่ แก้ไขปัญหาอย่างไร
3. โครงการยางเครื่องบิน อัตราผลตอบแทนจากโครงการประมาณเท่าใด จะเริ่มมีรายได้เพิม่ มากขึ้นจากปี 2560 หรือไม่
4. กลยุทธ์ทางการแข่งขันของบริษทั ในเมืองไทยเป็ นอย่างไร
5. บริษทั เตรียมการรับมือกับ Disruptive Technology ทีจ่ ะเกิดในอนาคตอย่างไร
คุณฟิ นบาร์ โอคอนเนอร์ตอบคําถามที่ 1 ว่าหนี้เสียเกิดจากที่ลูกค้ามีปญั หาทางการเงินส่งผลต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ ซึ่งบริษทั ได้ติดตามทวงถามจนได้รบั ชําระหนี้เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษทั ได้เพิ่มความ
ระมัดระวังมากขึ้นในการให้เครดิตกับลูกค้า และการขอหลักประกันเพิม่ เติมเมือ่ อนุ มตั ิเครดิต
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ตอบคําถามที่ 2 และคําถามที่ 3 สําหรับคําถามที่ 2 ชี้แจงว่าธุ รกิจของบริษทั มีสองส่วน คือ ส่งออก
และจําหน่ ายในประเทศ ซึ่งมีบญั ชีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกันแล้ว บริษทั จึงไม่
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จําเป็ นต้องทํา Hedging เพื่อระมัดระวังความเสี่ยงในส่วนนี้ คําถามที่ 3 ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุน
ขยายยางเครื่องบินแบบเรเดียลสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยการลงทุนแบ่งเป็ น
3 ระยะมีอตั ราผลตอบแทนรวมที่ 9.9% (IRR) ระยะที่ 1 มีอตั ราผลตอบแทนรวมอยู่ท่ี 11.7%
คุณฟิ นบาร์ โอคอนเนอร์ ตอบคําถามที่ 4 และคําถามที่ 5 ดังนี้ คําถามที่ 4 กลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจของบริษ ทั
โดยรวม บริษทั ทําธุ รกิจทัง้ ตลาดส่งออก และตลาดในประเทศ ธุรกิจยางรถยนต์ มีตลาดหลักคือผูผ้ ลิตรถยนต์ (OE)
และยางรถยนต์ทดแทน ซึง่ ทัง้ สองตลาดบริษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่าย รวมถึงรักษา
ไว้ซ่ึงคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ ธุ รกิจยางเครื่องบิน ตลาดหลักคือตลาดส่งออก ซึ่งมีกลุ่มลู กค้าหลักในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค อาเซียน และกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง สําหรับคําถามที่ 5 ชี้แจงว่า บริษทั ขอบคุณในคําแนะนํา บริษทั ยังไม่
มีขอ้ มูลเพียงพอเกี่ยวกับประเด็นนี้ ซึ่งบริษทั จะต้องศึ กษาถึงผลกระทบจาก Disruptive Technology เพิ่มเติมใน
อนาคต หากมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทั
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 8,400 หุน้ มีคาํ ถามดังนี้
1. โครงการสร้างโรงงานยางเครื่องบินแล้วเสร็จประมาณร้อยละเท่าใด ใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไร จะแล้วเสร็จเมือ่ ใด
2. ตามรายงานแจ้งว่ามีการผลิตยางเส้นแรกแล้วในเดือนมีนาคม โครงการจะรับรูห้ รือเริ่มมีรายได้เมือ่ ใด
3. โครงการได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อยากทราบว่าสามารถหักค่าเสือ่ มได้ในอัตราเท่าใด และสิทธิประโยชน์
ที่ได้รบั เฉพาะเรื่องรายได้ หรือได้สทิ ธิประโยชน์จากการหักค่ าเสื่อมได้เพิ่มขึ้นจากอัตราปกติดว้ ย เช่น 1.5 เท่า หรือ 2
เท่า
คุณพิพฒั น์ วรพิพฒั น์ตอบคําถามที่ 1 และคําถามที่ 2 สําหรับคําถามที่ 1 ชี้แจงว่าการก่อสร้างโครงการยางเครื่องบิน
เป็ นไปตามกําหนดการ และงบประมาณเป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ไิ ว้ คําถามที่ 2 ชี้แจงว่าโครงการจะเริ่มมีรายได้ประมาณ
ปลายปี น้ ี ซึ่งยางเส้นแรกที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคมยังไม่สามารถจําหน่ ายได้ เนื่ องจากยังต้องผ่านการทดสอบ และ
รับรองเพือ่ ขอใบอนุ ญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณเย็บ ซู ชวน ตอบคําถามที่ 3 ว่าสิทธิประโยชน์ BOI ทีไ่ ด้รบั มีผลต่อรายได้อย่างเดียว
คุ ณ จัส ติ น่ า แก๊บ สกา ตอบคํา ถามที่ 3 เพิ่ ม เติ ม ว่ า การหัก ค่ า เสื่ อ มของบริ ษ ทั เป็ น ไปตามหลัก การบัญ ชี ท่ี ใ ช้อ ยู่
เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในธุรกิจปัจจุบนั
คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ชี้แจงเพิม่ เติมว่า การหักค่าเสือ่ มนัน้ แม้จะเป็ นเครื่องจักร ก็ไม่อยู่ในบังคับว่าต้องหักเพียง 5
ปี แต่การใช้สทิ ธิประโยชน์ BOI การหักค่าเสื่อมจะเริ่มเมือ่ มียอดขายแรก สําหรับสิทธิประโยชน์ BOI จะไม่ได้ระบุว่าค่า
เสือ่ มหักได้เป็ นจํานวนเท่าไร สิทธิประโยชน์ทเ่ี กี่ยวกับผลกําไรจากโครงการ คือ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
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คุณวีระศักดิ์ ศรีสคี ้ วิ ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 23,000 หุน้ มีคาํ ถามดังนี้
1. โครงการลงทุนนัน้ จะเริ่มมีการก่อหนี้เมือ่ ใด
2. ค่าเสือ่ มราคาจากทรัพย์สนิ โครงการลงทุนจะเพิม่ ประมาณเท่าใด
3. สัดส่วนการส่งออกยางเครื่องบินเป็ นเท่าใด
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ ตอบคําถามทัง้ สามข้อ ดังนี้ โครงการลงทุนจะเริ่มมีการใช้เงินกูต้ ามที่ช้ ีแจงไว้ในรายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ส่วนค่าเสื่อมราคานัน้ จะยังไม่ส่งผลกระทบในปี น้ ี แต่ค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ปี ระมาณ 12 ปี ตามมาตรฐาน
การบัญชี สําหรับสัดส่วนการส่งออกยางเครื่องบินประมาณ 90% ตลาดในประเทศประมาณ 10%
ที่ประชุมไม่มคี าํ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็ นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนน
ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
คุณณภัทร ได้รายงานผลประกอบการของบริษทั ดังนี้
ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย : ล้านบาท
จํานวน

รายการ
2560

2559

สินทรัพย์รวม

5,676

5,285

หนี้สนิ รวม

1,668

1,261

รายได้รวม

4,000

3,898

กําไรสุทธิ

138

280

18.65

37.77

กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )

ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี ส้ นิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู ส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ถามคําถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป
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คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 8,400 หุน้ ถามว่า กําไรสุทธิลดลง เกิดจากสาเหตุอะไร และผลกระทบจาก
ราคาวัตถุดบิ ในประเทศประมาณการเป็ นกี่ลา้ นบาท
คุณฟิ นบาร์ โอคอนเนอร์ ชี้แจงว่า เกิดจากสาเหตุ 3 ประการหลัก คือ 1) ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 2) หนี้สูญประมาณ 20 ล้านบาท และ 3) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
ประมาณ 46 ล้านบาท
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ ตอบคําถามว่าการซื้อวัตถุดิบต้นทุนสูงขึ้น แต่วตั ถุดิบต่าง ๆ นํามาใช้ในการผลิตซึ่งมีการเข้าออก
ของวัตถุดบิ ทีร่ วดเร็วจึงไม่ได้ประเมินในลักษณะของจํานวนยอดรวม
คุณวิชยั ถามคําถามเพิม่ เติมว่า บริษทั ส่วนใหญ่กาํ หนดราคาแบบ Cost Plus จึงไม่น่าจะมีผลต่อกําไรของบริษทั ขอให้
ชี้แจงส่วนนี้เพิม่ เติม
คุณฟิ นบาร์ โอคอนเนอร์ ชี้แจงว่า การขายในประเทศที่ได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษทั ไม่
สามารถผลักภาระต้นทุนทัง้ หมดให้แก่ผูบ้ ริโภคได้ทงั้ หมด แต่บริษทั ได้มกี ารปรับราคาจําหน่ ายขึ้น ในขณะที่คู่แข่งไม่ได้
ปรับราคาทําให้บริษทั สูญเสียรายได้บางส่วนในส่วนนี้
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายแบบโครงสร้างราคา Cost Plus เป็ นการขายส่งออก สําหรับในประเทศ
การขายไม่ได้กาํ หนดราคาเป็ น Cost Plus เมือ่ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนทัง้ หมดไปสู่ผูบ้ ริโภคได้จงึ มีผลกระทบต่อการ
ขายในประเทศ
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
6,058,722 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ
ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะเข้าร่ว มประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 9 ราย นับจํานวนหุ น้
รวมกันได้ 23 หุน้ รวมมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมทัง้ สิ้น 52 ราย นับจํานวนหุน้ รวมกัน
ได้ 6,058,723 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล สําหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คุณณภัทร แถลงเรื่องการอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผล สําหรับปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2560 ว่า เนื่องจากบริษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ
และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปี 2560 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ พิจารณาประกาศและจ่ ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิและกําไรสะสมของบริษทั ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
จํานวนหุน้
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น (ล้านบาท)

2560
138
18.65
20
106
7,400,000
148

2559
280
37.77
20
53
7,400,000
148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จากกําไรสุทธิและกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นเงินจํานวน 20 บาทต่อหนึ่งหุน้ โดยเป็ นกําไรที่ได้เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้ จํานวน คิดเป็ นจํานวนเงิน 148 ล้านบาท และจะกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
สิทธิได้รบั เงินปันผลประจําปี 2560 (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กําหนดจ่ ายเงินปันผลในวันที่ 24
พฤษภาคม 2561 และเห็นสมควรในการงดจัดสรรกําไรเพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทุนสํารองตาม
กฎหมายครบถ้วนแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาที่มภี ูมลิ าํ เนาในประเทศไทยสามารถเลือกขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร เป็ นจํานวนเท่ากับเงินปันผลที่ได้รบั คูณด้วย 0.25 โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องนําเครดิตภาษีท่คี าํ นวณได้มา
รวมเป็ นเงินได้พงึ ประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับปี ภาษี 2561 เมือ่ ได้จาํ นวนภาษีเป็ นเงินเท่าใด ให้นาํ
เครดิตภาษีทค่ี าํ นวณได้ดงั กล่าวมาหักออกจากภาษีท่ตี อ้ งเสีย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
9
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 50/9 หมูท่ ่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอและอนุ มตั งิ ดจัดสรร
กําไรเพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทนุ สํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
6,058,722 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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 งออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 ท่านได้แก่
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaporn Khaimarn)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์ (Mr. Phiphat Vorapipat)
กรรมการบริหาร
3. นายแอนดรูว ์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จาํ เป็ น
และเหมาะสมต่อการประกอบธุ รกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย
เป็ นรายบุคคลในช่วงทีผ่ ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
อนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในปี น้ ีกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
ความจําเป็ นและเหตุผล
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
- กรรมการอิสระ*
เป็ นผู ท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และความ
(Mr. Athaporn Khaimarn)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็ น
ผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิดา้ นบัญชี และการตรวจสอบ
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บัญชี และเคยดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
ในบริษทั การเงินและตรวจสอบบัญชีชนั้ นํา
2. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
กรรมการบริหาร
เ ป็ น ผู ้ท่ี มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้า ใ จ แ ล ะ มี
(Mr. Phiphat Vorapipat)
ประสบการณ์ ด า้ นการบริ ห าร การขายใน
ธุรกิจยางล้อ และยางเครื่องบิน
3. นายแอนดรูว ์ ไมเคิล คูเปอร์
กรรมการ
เ ป็ น ผู ้ท่ี มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้า ใ จ แ ล ะ มี
(Mr. Andrew Michael Cooper)
ประสบการณ์ ด า้ นการบริ ห าร การขายใน
ธุรกิจยางล้อ
หมายเหตุ
*ผู ท้ ่ีมีคุ ณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริษทั ในเรื่อ งการถือหุ น้ ตาม
รายละเอียดข้อ 1 ของนิ ยามกรรมการอิสระตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กําหนดไว้เข้มงวดกว่ า
ข้อกําหนดขัน้ ตํา่ ทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
ผู ไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ กลับเข้า ดํา รงตําแหน่ ง กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจ ารณาแล้ว ว่า
นายอรรถพร ข่ า ยม่ า น จะสามารถให้ค วามเห็น ได้อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ และเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ ย วข้อ ง ทัง้ นี้
นายอรรถพร ข่ายม่าน ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน โดยวาระนี้เป็ น
วาระที่ 6 โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบ าลพิจ ารณาแล้ว เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นที่มีค วามรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
และเคยดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษทั การเงิน และตรวจสอบบัญชีชนั้ นํา ทัง้ ยังปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดียง่ิ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการในช่ วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยวันที่ 4 มกราคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั แต่ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัตเิ หมาะสมในการเป็ นกรรมการมายังบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้ กรรมการต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม ในปี น้ ีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9
ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครัง้ นี้ได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในช่วงทีผ่ ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
ผู ถ้ ือ หุ น้ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิเลือ กตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ ง ตามวาระจํานวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายอรรถพร
ข่ า ยม่ า น (Mr. Athaphorn Khaimarn) 2. นายพิ พ ฒ
ั น์ วรพิ พ ฒ
ั น์ (Mr. Phiphat Vorapipat) 3. นายแอนดรู ว ์
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ไมเคิ ล คู เ ปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง โดยทัง้ สามท่ า นเป็ น ผู ท้ ่ี มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สําหรับตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่านายอรรถพร ข่ายม่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และไม่ได้ออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
คุณประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากอาสาพิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ จํานวน 1 หุน้ มีคาํ ถามว่ากรรมการอิสระที่ถกู สรรหาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระในครัง้ นี้ ดํารงตําแหน่ ง
ติดต่อกันเกิน 9 ปี ทางบริษทั มีแนวคิดกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระหรือไม่ และมีนโยบายในเรื่องนี้
อย่างไร
ประธานฯ ตอบคําถามดังนี้
1. คุณอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติเหมาะสมอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ เนื่องจากมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี อีกทัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอิสระของบริษทั ฯ ด้วยดี และแสดงความเห็นอัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ เสมอมา
2. ทางบริษทั ฯ ไม่ได้กาํ หนดวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี แต่บริษทั จะ
นําเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป
ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมจากทีป่ ระชุม
ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเลือกทัง้ คณะ หรือเลือกเป็ นรายบุคคลก็ได้ สําหรับการลงคะแนน หาก
เห็นด้วยก็ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน
ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
1. คุณอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaporn Khaimarn)
เห็นด้วย
6,058,721 เสียง
ไม่เห็นด้วย
1 เสียง
บัตรเสีย
1 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

[99.999983]
[0.000016]
0
0
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ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. คุณพิพฒั น์ วรพิพฒั น์ (Mr. Phiphat Vorapipat)
เห็นด้วย
6,058,722 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
3. คุณแอนดรูว ์ ไมเคิล คูเปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper)
เห็นด้วย
6,058,722 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
คุณณภัทร ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2561 รายละเอียด ดังนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ไม่ มีค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดําเนินการผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทําหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้ นี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่ มีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รบั
เงิน เดือ นจากบริ ษ ทั เท่ า นั้น ที่มีสิท ธิ ไ ด้ร บั ค่ า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด ย่อ ยนี้ จึง เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2561
เท่ากับอัตราในปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี ละ 500,000 บาท

ปี ละ 500,000 บาท

ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตําแหน่ ง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

ปี 2561

ปี 2560

ปี ละ 350,000 บาท

ปี ละ 350,000 บาท

ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
ตําแหน่ ง

ปี 2561

ปี 2560

1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ปี ละ 100,000 บาท

ปี ละ 100,000 บาท

ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่นใดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ: การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษทั ไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่
ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและ
การเติบโตของกําไรของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ประจําปี 2561 ตามอัตราทีเ่ สนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน เสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
6,058,722 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี
14
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 50/9 หมูท่ ่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

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 2561 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 2560 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 2561
โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
กําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 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

จํานวนปี ท่ลี งลายมือชื่อ
รับรองงบการเงินของบริษทั
ในรอบ 5 ปี ท่ผี ่านมา
1 ปี (ปี 2560)
-

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2561 (บาท)

ปี 2560 (บาท)

ค่าสอบบัญชี (Audit fees)

1,900,000

1,900,000

ไม่มี

ไม่มี

ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู ส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจําปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2561 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
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มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจําปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2561 และกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,058,722 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8:

พิจารณากิจการอืน่ ๆ ที่อาจดําเนิ นการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้

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 12:10 นาฬกิ า

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