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บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12120 

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

รายงานการประชมุสามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่51 
ในวนัองัคารที ่30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

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

 
 
กรรมการบรษิทัที่เขา้รว่มประชุม  

1. ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 
2. นายลูกา้ เครปาโชลี ่ กรรมการบรหิาร (กรรมการผูจ้ดัการ)/กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 
3. นายอรรถพร ขา่ยมา่น กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเยบ็ ซู ชวน 
 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

5. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 
6. นายแอนดรูว ์คูเปอร ์
7. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

8. นายวฮีอง เค็ก กรรมการ 
หมายเหต ุ  
นายไมเคลิ มาเตนส ์(กรรมการ) ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดเ้นือ่งจากตดิภารกจิด่วนทีต่่างประเทศ 

 

เลขานุการบรษิทั และที่ปรกึษากฎหมาย 

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและบญัชีประจาํประเทศไทย บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

คุณจสัตน่ิา แกบ๊สกา 
 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิยางเครื่องบนิ และOTR, กูด๊เยยีร ์ภมูภิาคเอเชียแปซิฟิค 

คุณอนิล ซงิห ์
 

ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั  Audit Partner 
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ท่ีปรกึษากฎหมาย และสกัขีพยานการนบัคะแนนจากบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซ่ี จาํกดั 

1. คุณเทพชล โกศล    ทนายความหุน้ส่วน 
2. คุณวรษิฐา จติรวุฒโิชต ิ   ทนายความ 
 

เริม่การประชุม  

 
การประชมุเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิา 
 
คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ กลา่วแนะนาํคณะกรรมการบรษิทั
ที่เขา้ร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัมที ัง้หมด 9 ท่านเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 8 ท่านคิดเป็นรอ้ยละ 88.9 ของ
กรรมการท ัง้หมดของบรษิทั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิและบญัชปีระจาํประเทศไทย บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และทีป่รกึษากฎหมายและสกัขพียานการ
นบัคะแนนจากบริษทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี ่จาํกดั  
 
จากนัน้ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะศึกษากฎและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้โดยแนบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ และชี้แจงวธิกีารถามคาํถาม การลงคะแนนเสยีง ดงัน้ี  
 
ระเบยีบการประชมุเกี่ยวกบัการถามคาํถาม 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่้านผูถ้อืหุน้และท่านที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ของบริษทั สามารถถามคาํถามที่
เกี่ยวกบัวาระการประชมุทีก่าํลงัพจิารณาโดยการยกมอืขึ้นและขอใหแ้จง้ชื่อและจาํนวนหุน้ทีถ่อือยู่ก่อนเริ่มถาม
คาํถามทกุคร ัง้เพือ่ประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชมุไดค้รบถว้น และถกูตอ้ง  

 
ระเบยีบการประชมุเกี่ยวกบัการลงคะแนนเสยีง 

• ท่านผูถ้อืหุน้ ท่านผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนทีม่อบใหใ้นข ัน้ตอนการลงทะเบยีน 
โดยหุน้หนึ่งมสีทิธลิงคะแนนไดห้น่ึงเสยีง 

• การนบัผลคะแนนจะคาํนวณโดยหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมท ัง้คะแนนเสยีงตามบตัร
เสีย (ถา้ม)ี ออกจากจาํนวนเสียงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ หรือจาํนวนฐานคะแนนเสียงตามที่
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทักาํหนด  และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย  

• เพือ่ความรวดเรว็ในการนบัคะแนน บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนสาํหรบักรณี “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” 
ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้และท่านผูร้บัมอบฉนัทะทีล่งคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” 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 
ขอ้มูลการลงทะเบยีน ณ เวลาเปิดประชุม ผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมมดีงัน้ี ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง 22 ราย ถอืหุน้รวม 
30,651 (สามหมืน่หกรอ้ยหา้สบิเอด็) หุน้ รบัมอบฉนัทะ 22 ราย ถอืหุน้รวม 5,841,159 (หา้ลา้นแปดแสนสีห่มืน่หนึ่งพนั
หน่ึงรอ้ยหา้สบิเกา้) หุน้ รวมผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุจาํนวน 44 ราย นบั
จาํนวนหุน้รวมกนัได ้5,871,810 (หา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมืน่หน่ึงพนัแปดรอ้ยสบิ) หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 79.35 ของจาํนวน
หุน้ที่จาํหน่ายแลว้ของบริษทัจาํนวน 7,400,000 (เจ็ดลา้นสี่แสน) หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณณภทัร เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้าํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ 
 
ระเบยีบวาระที่ 1: พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 50 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 

2561 
 
คุณณภทัร ไดเ้สนอรายงานการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่50 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 ซึง่ไดจ้ดัทาํ
ขึ้นตามกฎหมาย และบริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัที่จดัประชุม และส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายกาํหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุถามคาํถาม 
 
ที่ประชุมไม่มคีาํถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ 
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่50 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่25 
เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,485,243 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  
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หมายเหต ุ ในวาระน้ี มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจาํนวน 11 ราย นบัจาํนวนหุน้
รวมกนัได ้613,433 หุน้ รวมมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมท ัง้สิ้น 55 ราย นบัจาํนวนหุน้
รวมกนัได ้6,485,243หุน้ 

 

วาระที่ 2 พจิารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบักจิกรรมของบริษทั 

 

เลขานุการบรษิทั กลา่วตอ้นรบัคุณลูกา้ เครปาโชลี ่กรรมการผูจ้ดัการ เพือ่นาํเสนอกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัปี 
2561 รวมท ัง้คาํอธบิายและวเิคราะหจ์ากฝ่ายจดัการ สรุปไดด้งัน้ี 
 
สรุปขอ้มลูทางการเงนิปี 2561  

1. รายไดจ้ากการขายลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ และการ
เปลีย่นแปลงยกเลกิโมเดลรถยนตบ์างรุ่นสาํหรบัยาง OE แต่ดว้ยยอดขายทีเ่พิม่ขึ้นของยางเครื่องบนิ จากการ
เตบิโตของธุรกจิยางเครื่องบนิ ช่วยทาํใหผ้ลการดาํเนินงานโดยรวมดขีึ้น 

2. ผลกาํไรข ัน้ตน้ลดลงจาก 773 ลา้นบาทในปี 2560 เป็ 559 ลา้นบาทในปี 2561 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายที่
ตํา่ลง ตน้ทนุวตัถดุบิเพิม่สูง และการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรงขึ้น 

ภาพรวมอตุสาหกรรม  
อุตสาหกรรมยางรถยนตถ์ดถอยเป็นปีที่ 2 ต่อเน่ืองกบัปีก่อน ซึ่งยอดจาํหน่ายของกู๊ดเยียรป์รบัตวัลงตามสภาวะ
อุตสาหกรรม ซึ่งสภาวะถดถอยน้ีเป็นผลจากความเชื่อม ัน่ในสภาวะเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค รวมถึงผลต่อเน่ืองจาก
นโยบายรถคนัแรกในปี 2554 เป็นปจัจยัหลกัทีท่าํใหอ้ตุสาหกรรมยางรถยนตล์ดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
วตัถดุบิหลกั 
นอกจากความตอ้งการในตลาดที่ลดลง สภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตวั กูด๊เยยีร ์ยงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการ
เปลีย่นแปลงของตลาดวตัถดุิบอย่างรวดเร็วส่งผลใหต้น้ทุนการผลติสูงขึ้น โดยเฉพาะวตัถดุิบประเภทคารบ์อนแบลค็ 
และอนุพนัธส์ารที่มนีํา้มนัเป็นสารต ัง้ตน้ ซึ่งจดัหาจากประเทศจีน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลกาํไรขาดทุนในปี 2561 
ราคาวตัถดุบิทีสู่งขึ้นนี้ ส่วนหน่ึงมาจากการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองสิง่แวดลอ้มของประเทศจนีทีเ่ขม้งวดขึ้นกว่าเดมิ 
 
กลยุทธท์างธุรกจิ 

 บรษิทัไดเ้ริ่มใชก้ลยุทธทางธุรกจิแบบใหม ่คอื โมเดลธุรกจิเชื่อมโยง ซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั
ของกูด๊เยียรท่์ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยแต่ละองคป์ระกอบจะช่วยเพิ่มความตอ้งการ
สินคา้กู๊ดเยียรต่์อผูบ้ริโภค และทาํใหก้ระบวนการซื้อยางง่ายดายขึ้น ดว้ยการพฒันาผลติภณัฑ ์เพิ่มเติม
ช่องทางจาํหน่าย การเพิม่เตมิการรบัรูต้ราสนิคา้ การปรบัปรุงช่องทางสือ่สารกบัผูบ้รโิภค 

 ข ัน้ตน้ของการใชโ้มเดลธุรกิจเชื่อมโยง เราไดร้บัความไวว้างใจจากสายการบนิช ัน้นาํที่เลอืกยางเครื่องบนิแบบ
เรเดยีลของเราไปใช ้สาํหรบัยางรถยนต ์เราไดร้บัเลอืกจากผูผ้ลติรถยนตช์ ัน้นาํท ัง้เกาหล ีญี่ปุ่ น และอเมรกิาให ้
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เป็นผูจ้ดัหายางรถยนต ์OE นอกจากนี้ เรายงัไดป้รบัปรุงคู่มอืสาํหรบัรา้นคา้กูด๊เยยีรอ์อโตแครเ์พือ่เพิม่มูลค่า
ใหแ้ก่ลูกคา้ของเรา อีกท ัง้เปิดสาขาใหม่จาํนวน 12 สาขาเพื่อขยายเครือข่ายรา้นคา้ปลกีใหค้รอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายท ัว่ประเทศ สาํหรบัดา้นผลติภณัฑ ์เราไดแ้นะนาํยางรถยนตแ์อสชวัแรนส ์ทริปเปิลแมกซ ์2 ออกสู่
ตลาด 

 
เราจะปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์
บรษิทัส่งเสริมใหพ้นกังานปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัย ์ซึง่นโยบายต่าง ๆ กาํหนดอยู่ในคู่มอืจรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจที่รวบรวมและส่งเสรมิมาตรฐานสูงสุดในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยพนกังานจะตอ้ง
รบัทราบ ปฏบิตัิตาม และรายงานขอ้กงัวลเกี่ยวกบัการไม่ปฏบิตัิตามคู่มอืนี้ ผ่านสายด่วนจริยธรรมของบริษทัซึ่งบริษทั
สนบัสนุนใหร้ายงานตลอดปี 2561 นอกจากนี้ บริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมยต่์อตา้นคอรร์ปัช ัน่กบัแนวร่วม
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทยในปีทีผ่่านมา 
 

เมื่อจบการนาํเสนอ เลขานุการบริษทัแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่า เน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระเพื่อทราบ และอาจมคีําถาม
เกี่ยวเน่ืองกบัผลประกอบการของบรษิทั จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่คีาํถามสามารถถามคาํถามเกี่ยวกบัวาระน้ีพรอ้มกนักบัวาระ
ถดัไปทีเ่ป็นวาระเกี่ยวกบัการอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 พรอ้มรายงานของ

ผูส้อบบญัชี 

 
เลขานุการบรษิทั ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั โดยเสนอขอ้มลูประกอบ ดงัน้ี  
 

ขอ้มูลงบการเงนิ (บางสว่น) ของบรษิทั 

       หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ จาํนวน 

2560 2560 
สนิทรพัยร์วม 6,124 5,676
หน้ีสนิรวม 2,265 1,668
รายไดร้วม 3,859 4,000
กาํไรสุทธิ 34 138
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 4.57 18.65
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ท ัง้นี้ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจาํปีสิ้นสุด 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและผ่านการพจิารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหถ้ามคาํถามเกี่ยวกบัวาระนี้ และวาระที ่2 
 
คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ผูถ้อืหุน้จาํนวน 16,400 หุน้ ถามว่าผลกาํไรทีล่ดลงมากมสีาเหตจุากอะไร 
 
คุณลูกา้ เครปาโชลี ่ตอบคาํถามว่า ปี 2561 กิจการยางเครื่องบนิเตบิโตขึ้นจากการส่งออก แต่สดัส่วนธุรกิจหลกัของกูด๊
เยยีรป์ระเทศไทย คือ ธุรกิจยางรถยนต ์ซึง่ผลกระทบจากสภาวะตลาด ราคาตน้ทุนวตัถดุบิที่เพิ่มขึ้น การแข่งขนัดา้น
ราคาของคู่แข่งในตลาดประกอบกนัทาํใหธุ้รกจิไดร้บัผลกาํไรลดลง 
 
คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่เติมว่าราคายางธรรมชาติปีที่ผ่านมาราคาลดลงมาก ตน้ทุนน่าจะถูกลง เน่ืองจากยาง
ธรรมชาตน่ิาจะเป็นส่วนประกอบหลกัประมาณ 70-80% จงึเหน็ว่าราคาตน้ทนุวตัถดุบิไมน่่าจะเป็นเหตผุลทีก่าํไรลดลง 
 
คุณลูกา้ เครปาโชลี ่ชี้แจงเกี่ยวกบัเรื่องวตัถดุบิว่า ตน้ทนุวตัถดุบิทีน่าํเสนอต่อทีป่ระชมุจะเหน็ว่าเป็นแนวโนม้ราคาช่วง 2 
ปีทีผ่่านมาไมใ่ช่เฉพาะปี 2561 ในส่วนของราคายางธรรมชาตทิีล่ดลงคือปี 2560 ไม่ใช่ปี 2561 จงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจ
คลาดเคลือ่นได ้ขอ้มลูตน้ทนุวตัถดุบิทีเ่พิม่ขึ้นน้ี ยงักระทบกบัผูผ้ลติยางท ัว่โลกในปี 2561 รวมถงึกูด๊เยยีร ์ประเทศไทย 
สาํหรบัสดัส่วนยางธรรมชาติที่ใชผ้ลติต่อเสน้มสีดัส่วนประมาณ 22% อกี 78% เป็นวตัถดุิบหลกัอื่น คือ Pigment , 
Carbon black และ Butadine ซึง่เป็นตน้ทนุส่วนทีสู่งขึ้น  
 
คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ถามเพิม่เตมิต่ออกีว่า โครงการยางเครื่องบนิ สถานะเป็นอย่างไร รบัรูร้ายไดห้รอืยงั และเมือ่ใด 
 
คุณอนิล ซงิห ์ตอบคาํถามว่า สาํหรบัโครงการลงทุนเป็นไปดว้ยดตีามทีว่างแผน อกีท ัง้ใชง้บประมาณตํา่กว่าที่ประมาณ
การไว ้โดยโครงการไดเ้ริม่ผลติ และจาํหน่ายสนิคา้แลว้  
 
คุณวชิยั จริเจรญิกิจกลุ ชี้แจงว่าวตัถดุบิ ราคายางธรรมชาตปิจัจบุนัไม่ไดเ้พิม่ขึ้นเลย เนื่องจากราคายางในประเทศ จาก
ข่าวมรีาคาตกตํา่ต่อเนื่องหลายปี จงึไม่น่าเชื่อว่าราคาตน้ทุนจะแพงขึ้น ส่วน Carbon black และ Pigment เหน็ว่าเป็น
ส่วนประกอบเลก็นอ้ยเท่าน ัน้ จึงไม่ชดัเจนว่าเหตุที่กาํไรลดลงเกิดจากตน้ทุนสูงขึ้นจริงหรือไม่ เพราะยอดขายก็ไม่ได ้
ตํา่ลงมาก และถามเพิม่เตมิเกี่ยวกบัโครงการลงทนุยางเครือ่งบนิว่า ทางโครงการไดเ้ริ่มผลติแลว้ยางเครือ่งบนิมยีอดขาย
เท่าใด รบัรูร้ายไดต้ ัง้แต่เมือ่ไหร่ 
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คุณลูกา้ เครปาโชลี ่ชี้แจงเพิม่เติมเกี่ยวกบัเรื่องวตัถดุบิว่า ขอ้มลูที่นาํเสนอมแีหลง่ที่มาจาก Bloomberg ซึง่เป็นขอ้มูล
ชดุเดยีวกนักบัทางกูด๊เยยีรท์ ัว่โลก และไดร้บัผลกระทบเฉกเช่นเดยีวกนั ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ว่า สดัส่วนรายไดข้องกูด๊เยยีร ์
ประเทศไทย สดัส่วนธุรกิจหลกัคือยางรถยนต ์จึงเป็นส่วนที่ไดร้บัผลกระทบ สาํหรบัยางเครื่องบนิ เริ่มมรีายไดเ้ดือน
สงิหาคม 2561 เพราะฉะนัน้ ผลกาํไรหรอืรายไดจ้ากโครงการลงทนุจึงยงัไมส่่งผลกระทบต่อรายไดอ้ย่างชดัเจน 
 
คุณวชิยั จริเจรญิกิจกลุ เหน็ว่าการอา้งองิแหล่งขอ้มลูจาก Bloomberg ไม่ถกูตอ้ง การนาํเสนอควรจะนาํเสนอว่าตน้ทนุ
วตัถดุบิทีซ่ื้อมาทีแ่ทจ้รงิคือ เท่าใด ขอใหต้รวจสอบขอ้มลูในส่วนน้ีอกีคร ัง้ 
 
ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ชี้แจงว่า ราคาตน้ทุนวตัถดุิบที่แทจ้ริง ไม่สามารถเปิดเผยไดเ้น่ืองจากเป็นความลบัของบริษทั 
สาํหรบัยางธรรมชาติที่จะนาํมาใชน้ ัน้ จะตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานดว้ย ขอใหท้างคุณวชิยั เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ท่านอืน่ถามคาํถามบา้ง 
 
คุณวชิยั ขอใหบ้ริษทัชี้แจงเพิ่มว่าการนาํเสนอยงัมีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้มูลราคาตน้ทุนวตัถุดิบที่ไดร้บั หากบริษทัไม่
สามารถตอบไดก็้ใหช้ี้แจง และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุหากบรษิทัจะไมต่อบคาํถามนี้ 
 
คุณแอนดรูว ์คูเปอร ์ชี้แจงเพิม่เติมว่า ทางบรษิทัตอบชดัเจนแลว้ว่า กาํไรที่ลดลงเป็นผลมาจากตน้ทนุวตัถดุบิที่เพิม่ขึ้น 
ซึง่เป็นขอ้มลูที่สอดคลอ้งกนักบัการดาํเนินธุรกิจของกูด๊เยยีรท์ ัว่โลก และผูผ้ลติยางรถยนตร์ายอืน่ ๆ หากผูถ้อืหุน้ยงัมี
ขอ้สงสยัเพิม่เตมิ ทางบรษิทัยนิดชีี้แจง และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเมือ่เสรจ็สิ้นการประชมุน้ี 
 
คุณสถาพร โคธรีานุรกัษ ์ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองจาํนวน 10 หุน้ มคีาํถามเกี่ยวกบังบการเงนิ ดงัน้ี 

1. งบการเงนิ ภาษาไทย หนา้ 75 หมายเหต ุ21 ทีบ่นัทกึไวเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชหีรอืไม ่
2. ในหนา้เดยีวกนัมกีารบนัทกึรายการจ่ายเงนิสดเพือ่ซื้ออาคาร และอปุกรณ์รวมกนัปี 2560 และ2561 ประมาณ 
1,600 ลา้นบาท เป็นการจ่ายเรื่องอะไรบา้ง เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งโรงงานใหมเ่พยีงอย่างเดยีวหรอืไม ่

3. Key Audit Matters บนัทึกความเห็นผูส้อบบญัชีเกี่ยวกบัเรื่องความเหมาะสมของการบนัทึกราคาทุนของ
อาคารโรงงาน เครื่องจกัร และอุปกรณ์ว่า “เน่ืองจากฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใจการพจิารณาค่าใชจ่้าย
ดงักลา่วขา้งตน้ว่าเป็นตน้ทนุของสนิทรพัยฯ์ลฯ จงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกิดขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัชไีดแ้ละ
อาจมผีลกระทบต่อกาํไรขาดทนุจากการดาํเนินงานอย่างมสีาระสาํคญั” จงึขอทราบว่า ผลกระทบนัน้อาจส่งผล
กระทบต่อการบนัทกึบญัชกีาํไรขาดทนุอย่างไร จาํนวนเท่าใด และจะเกดิ Deferred tax หรอืไม ่

 
คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั ตอบคาํถามขอ้ 1 และขอ้ 3 ดงัน้ี 

1. รูปแบบการบนัทกึกระแสเงนิสดในหมายเหตนุ ัน้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีเหตทุีบ่นัทกึรายละเอยีดกระแส
เงนิสดไวใ้นหมายเหตเุพือ่ใหง้บการเงนิสามารถอ่านไดง้า่ย และกระชบั 
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2. เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบเกี่ยวกบัการบนัทกึค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวกบัการก่อสรา้งโรงงานใหม่ค่อนขา้งสูง ในการ
บนัทกึบญัชีโรงงานมค่ีาใชจ่้ายบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกบัการสรา้งโรงงาน หรอืบางประเภทที่เกี่ยวกบัการก่อสรา้ง
โรงงานแต่ไม่ไดบ้นัทึก การบนัทึกค่าใชจ่้ายผูส้อบบญัชีจึงเห็นว่ามคีวามสาํคญัเป็นพเิศษ และจะตรวจสอบ
มากกว่าปกติ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบขอ้ผิดพลาดในสาระสาํคญั ส่วน Deferred tax ไม่มี เน่ืองจาก
เงือ่นไขในการบนัทกึบญัชสีอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทางภาษแีลว้ 

 
คุณจสัติน่า เกบ๊สกา ตอบคาํถามขอ้ 2 ว่า ค่าใชจ่้ายหลกัเกิดจากการก่อสรา้งโรงงานใหม่ในโครงการลงทุนสาํหรบัยาง
เรเดยีล และมค่ีาใชจ่้ายเกี่ยวกบัการบาํรุงรกัษา การปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลติรวมอยู่ดว้ยในส่วนนี้ 
 
คุณวรีะศกัดิ์ ศรสีคีิ้ว ผูถ้อืหุน้จาํนวน 23,800 หุน้ มคีาํถาม ดงัน้ี 

1. เมือ่เดอืนสงิหาคมเริ่มผลติยางเครื่องบนิ เป็นการขายในประเทศ หรอืส่งออก การขายมสีดัส่วนรายไดร้วมอยู่
ในรายได ้3,800 ลา้นเท่าใด 

2. ทางบริษทัแจง้ว่าเรามกีารยา้ยฐานการผลติรถยนตซ์ึ่งทาํใหม้ค่ีาใชจ่้าย จึงอยากทราบว่าอยู่ในส่วนไหนของ
ค่าใชจ่้ายของงบการเงนิ 

 
คุณจสัติน่า เกบ๊สกา ตอบคาํถามว่าในงบการเงนิ ไดร้ายงานสดัส่วนรายไดต้ามหมายเหตุ 25 ของงบการเงนิว่าเป็นการ
จาํหน่ายในประเทศ หรือส่งออกเท่าน ัน้ ไม่สามารถรายงานแยกประเภทระหว่างยางเครื่องบนิและยางรถยนตไ์ด ้ยาง
เรเดยีลนัน้ส่วนใหญ่เป็นการจาํหน่ายเพือ่การส่งออก 
 
คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ผูถ้อืหุน้จาํนวน 16,400 หุน้ ถามว่า ขณะน้ี โครงการยางเครื่องบนิไดส้รา้งเสรจ็แลว้ใช่หรอืไม ่
 
คุณอนิล ซงิห ์ตอบวา่ เฟสแรกไดก่้อสรา้งเสร็จสิ้นแลว้ และการผลติส่วนใหญ่ไดเ้ริ่มแลว้ใน SKU หลกั 
 
คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ถามเพิม่เตมิว่าโครงการลงทนุยางเครื่องบนิมกีี่เฟส และจะเสรจ็สิ้นเมือ่ใด 
 
คุณอนิล ซงิห ์ตอบวา่ ม ี3 เฟส และเรามกีาํหนดการทีช่ดัเจนในการลงทนุแต่ละเฟส สาํหรบัเฟส 1 ดาํเนินการเรยีบรอ้ย
แลว้ต ัง้แต่ปลายปี 2561 มลูค่าโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ160 หรอืประมาณ 5,600 ลา้นบาท 
 
คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่เติมต่อไปว่าจากงบการเงนิหนา้ 71 บนัทกึว่ามกีารกูเ้งนิระยะส ัน้ 165 ลา้นบาท ระยะ
ยาว 687 ลา้นบาท เป็นการใชจ่้ายเกี่ยวกบัยางเครื่องบนิโดยเฉพาะหรอืไม ่
 
คุณอนิล ซงิห ์ตอบคาํถามนี้ว่า การกูเ้งนิระยะยาว เป็นเงนิกูส้าํหรบัโครงการยางเครื่องบนิ ส่วนเงนิกูร้ะยะส ัน้จาํนวน 
165 ลา้นบาทใชส้าํหรบัเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การดาํเนินงาน (Operational working capital) 
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คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล สอบถามอกีว่าในงบการเงนิ ส่วนของค่าเสื่อมราคา แสดงอยู่ในค่าใชจ่้ายสาํหรบัการบริหารใช่
หรอืไม่ และส่วนของโครงการลงทนุจะตอ้งมกีารตดัค่าเสือ่มราคาคร ัง้แรก อยากทราบว่าจาํนวนเท่าใด 
 
คุณจสัติน่า เก๊บสกา ตอบคาํถามว่ารายละเอียดเรื่องค่าเสื่อมราคาสามารถดูไดจ้ากหมายเหตุ 21 ซึ่งค่าเสื่อมราคาปี 
2560 เป็นจาํนวน 235 ลา้นบาท ปี 2561 จาํนวน 266 ลา้นบาท ค่าเสือ่มราคาที่เพิม่ขึ้นปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการ
ลงทนุโครงการยางเครื่องบนิ 
 
คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเกี่ยวกบัยางเครื่องบนิว่า ยางเครื่องบนิมยีอดรายไดห้ลกัจากการส่งออก คิดเป็นจาํนวน
เท่าใดในปี 2561 และทีบ่รษิทัชี้แจงว่าเริ่มขายในเดอืนสงิหาคม 2561 คดิเป็นยอดขายจาํนวนเท่าใด 
 
คุณจสัตน่ิา เกบ๊สกา ตอบคาํถามนี้ว่ารายไดส่้วนใหญ่ของยางเครื่องบนิมาจากการส่งออก ซึง่รายละเอยีดของรายไดจ้าก
การส่งออก หรอืจาํหน่ายในประเทศแสดงไวใ้นหมายเหต ุ25 ของงบการเงนิ 
 
คุณวชิยั จริเจริญกิจกลุ ถามเพิม่เตมิว่างบการเงนิ หมายเหต ุ25 แสดงเพยีงสดัส่วนรายไดจ้ากการส่งออก และการขาย
ในประเทศ อยากทราบรายละเอยีดสดัส่วนรายไดย้างเครื่องบนิอย่างเดยีวเป็นจาํนวนเท่าใดในยอดส่งออก 
 
คุณอรรถพร ข่ายม่าน ขอใหดู้หมายเหต ุ17 ว่ามกีารบนัทกึรายไดย้างเครื่องบนิจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน
แลว้ 
 
คุณแอนดรูว ์คูเปอรช์ี้แจงเพิ่มเติมว่าทางบริษทัไม่ไดแ้ยกสดัส่วนรายไดร้ะหว่างยางเครื่องบนิ กบัยางรถยนต ์ตาม
นโยบายของบรษิทั 
คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล มคีาํถามเกี่ยวกบัหมายเหตุ 16 ของงบการเงนิ ในเรื่องของการตดัค่าใชจ่้ายกบัค่าเสื่อมมกีาร
แบ่งแยกถกูตอ้งหรือไม่ เน่ืองจากมรีายไดส้ามรอ้ยกว่าลา้น มกีารตดัค่าเสื่อมสองรอ้ยกว่าลา้น จงึอยากเขา้ใจว่าการตดั
ค่าใชจ่้ายถกูตอ้งหรอืไม ่และมผีลต่อกาํไรหรอืไม ่เน่ืองจากทาํใหเ้งนิปนัผลลดลงดว้ย 
 
คุณวรีะศกัดิ์ ศรสีคีิ้ว ใหค้วามเหน็ว่า รายไดย้างเครื่องบนิในหมายเหต ุ17 ระบไุว ้109 ลา้นบาทจากกิจการที่ไดร้บัการ
ส่งเสริมการลงทุน ทางผูบ้ริหารควรตอบใหช้ดัเจน เน่ืองจากคุณวชิยัถามคาํถามถูกตอ้งตรงตามวาระการประชุม ทาง
กรรมการ และกรรมการอสิระ หากมคีวามเหน็ใด กค็วรตอบใหช้ดัเจน จะทาํใหก้ารประชมุกระชบัขึ้น 
 
คุณจสัตน่ิา เกบ๊สกาชี้แจงอกีคร ัง้ว่า ดงักลา่วมาแลว้ว่าหมายเหต ุ25 ในงบการเงนิ ไม่ไดแ้ยกสดัส่วนรายไดร้ะหว่างยาง
เครื่องบนิ กบัยางรถยนต ์แต่แสดงสดัส่วนการส่งออก และการจาํหน่ายในประเทศ ซึ่งยางเครื่องบนิเป็นสดัส่วนหลกั
ของการส่งออก สาํหรบัหมายเลข 17 รายไดม้าจากกจิการยางเครื่องบนิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ  
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คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั ตอบคาํถามเกี่ยวกบัค่าเสือ่มราคาว่า การคดิค่าเสือ่มราคาจะไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัหนา้รายงาน เรื่อง
สาํคญัในการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีส่วนเรือ่งรายได ้300 กวา่ลา้นทีก่ลา่วถงึ ไมพ่บในงบการเงนิว่าปรากฏอยู่ส่วนใด 
 
คุณวชิยั จริเจรญิกจิกลุ ถามว่าค่าเสือ่มราคาของโครงการยางเครือ่งบนิ สอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายไดห้รอืไม่ 
 
คุณชยัศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ชี้แจงว่าการคิดค่าเสื่อมราคา จะเริ่มคิดเมือ่ทรพัยส์นิอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และอายุการใช ้
งานของสนิทรพัย ์จึงไม่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัรูร้ายได ้และไม่มคีวามสมัพนัธก์นัระหว่างการคิดค่าเสื่อมราคากบัการรบัรู ้
รายได ้
 
คุณวชิยั จริเจรญิกิจกุล ถามเพิม่เตมิว่าหากเครื่องจกัรพรอ้มใชง้านแลว้ แต่ไม่มกีารใชง้าน จะตอ้งเริ่มคิดค่าเสือ่มราคา
หรอืไม่ หากยงัไมไ่ดร้บัรูร้ายได ้กไ็ม่น่าจะเริ่มหกัค่าเสือ่มราคา 
 
คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั ชี้แจงว่าจะตอ้งเริ่มคดิค่าเสือ่มราคาเมือ่พรอ้มใชง้านแลว้ แมว้า่จะไม่ไดเ้ริ่มใชง้านจรงิกต็าม 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า หนา้ 71 งบการเงนิระบุว่ามีกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งทาง
โครงการลงทนุชี้แจงว่าจะไมใ่ชเ้งนิกูจ้ะใชก้าํไรสะสมก่อน แต่ปจัจบุนัไดกู้เ้งนิมาใชใ้นโครงการแลว้  
 
คุณจสัตน่ิา เกบ๊สกา อธิบายว่า โครงการลงทุนจะเริ่มใชเ้งนิสด โดยไม่เกี่ยวกบัการใชก้าํไรสะสม การกูเ้งนิระยะยาวเพือ่
ใชใ้นโครงการลงทนุ และการกูย้มืเงนิระยะส ัน้เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการดาํเนินงาน 
 
คุณชาญณรงค ์ไกรศรีสริกิุล ผูถ้อืหุน้จาํนวน 2,800 หุน้ ถามว่า โรงงานเครื่องบนิ ปจัจบุนัมกีาํลงัการผลติกี่เปอรเ์ซนต ์
และตอ้งผลติใหไ้ดเ้ท่าใดจงึจะถงึ Break even 
 
คุณอนิล ซงิห ์ตอบวา่ เดอืนมกราคม 2562 ไดผ้ลติเต็มกาํลงัการผลติเรยีบรอ้ยแลว้  
 
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้อืหุน้ไม่มคีาํถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระน้ี จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของ
บรษิทัสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการพจิารณา
และเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
 
มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ พรอ้มรายงาน
ของผูส้อบบญัชดีงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสยี 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
หมายเหต ุ ในวาระน้ี มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจาํนวน 11 ราย นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัได ้26,804 หุน้ รวมมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมท ัง้สิ้น 52 ราย นบัจาํนวนหุน้
รวมกนัได ้6,512,047 หุน้ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 

เลขานุการบรษิทั แถลงเรื่องการอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล สาํหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2561 ว่า เนื่องจากบริษทัมกีาํไร
สุทธิ และกาํไรสะสมจากผลการดาํเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 เพยีงพอที่จะจ่ายเงนิปนัผล คณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอให ้
ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาประกาศและจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมของบริษทัตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี  
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 2561 2560 
1. กาํไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 34 138 
2. กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 4.57 18.65 
3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ 5 20 
4. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 109 106 
5. จาํนวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 
6. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น (ลา้นบาท) 37 148 

 
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 จากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นเงนิจาํนวน 5 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงนิ 37 
ลา้นบาท และจะกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลประจาํปี 2561 (Record Date) ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม 
2562 กาํหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 และเหน็สมควรใหง้ดจดัสรรกาํไรเพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย เนื่องจากบรษิทัมทีนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
 
เงนิปนัผลสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 5 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสุทธแิละกาํไรสะสมของบรษิทัทีไ่ด ้
เสียภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ดงันัน้ผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศไทย
สามารถขอเครดติภาษคีืนไดเ้ท่ากบัจาํนวนเงนิปนัผล คูณ 20/80 ท ัง้น้ีโดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากร
มาตรา 47 ทว ิกาํหนด  
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มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน และขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหบ้ริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงนิทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกว่าเงนิทุนสาํรองนี้จะมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบดันี้ บรษิทัมทีุนสาํรองตามกฎหมาย
ครบถว้นแลว้ จงึไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรเพือ่เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 
 
คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้อืหุน้จาํนวน 16,400 หุน้ ขอใหท้างคณะกรรมการพจิารณาอีกคร ัง้ว่าการจ่ายเงนิปนัผล 5 
บาทต่อหุน้น ัน้ตํา่เกนิไปจากเดมิทีเ่คยปนัผลที ่20 บาทต่อหุน้ 
 
ดร. ธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ชี้แจงว่าการจ่ายเงนิปนัผลดูจากผลกาํไรแต่ละปี ปีน้ีเรามกีาํไรต่อหุน้ 4.57 บาท บรษิทัปนัให ้5 
บาท ซึง่เกนิกว่า 100% ขอใหคุ้ณวชิยัใจเยน็สาํหรบัการลงทุน สถานการณ์ปจัจบุนั บรษิทัก็ตอ้งใชเ้งนิลงทนุในการขยาย
กจิการ ส่วนกาํไรสะสมกบัเงนิสดเป็นคนละส่วนกนั การลงทนุของบรษิทัจงึไมน่าํกาํไรสะสมมาใช ้และการจ่ายเงนิปนัผล
จาํนวนนี้คณะกรรมการพจิารณาว่าเหมาะสมแลว้ 
 
ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเสนอและอนุมตังิดจดัสรร
กาํไรเพือ่เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษิทัมทีนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที่ 5: พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

 
เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 14 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ ให ้
กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการท ัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้มกีรรมการที่ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่  
1. นายธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)   กรรมการ 
2. นายลูกา้ เครปาโชลี ่(Mr. Luca Crepaccioli)     กรรมการบรหิาร 
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3. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กรรมการอสิระ 
 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลไดพ้จิารณาคุณสมบตัิ
ในดา้นต่าง ๆ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิ คุณวุฒ ิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวชิาชีพที่จาํเป็น
และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบคุคลในช่วงทีผ่่านมา จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา
อนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง ความจาํเป็นและเหตผุล 
1. นายธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง  
(Mr. Dhiraphorn 
Srifuengfung) 

กรรมการ เ ป็ น ผู ้ที่ มี ค ว า ม รู ้ ค ว าม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ มี
ประสบการณ์ดา้นการบริหารและการดาํเนิน
ธุรกจิ 

2. นายลูกา้ เครปาโชลี ่ 
(Mr. Luca Crepaccioli) 

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

3. นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ 
(Miss Chanapun 
Juangroongruangkit) 

กรรมการอสิระ* เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในดา้นบญัช ีการเงนิ  

หมายเหต ุ *ผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัในเรื่องการถือหุน้ตาม
รายละเอียดขอ้ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุม กําหนดไวเ้ขม้งวดกว่า
ขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด 

 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้ว่า 
นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกิจ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง โดย
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลพจิารณาแลว้เหน็ว่านางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ เป็นทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในดา้นบญัช ีการเงนิ ท ัง้ยงัปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ย่างดยีิง่ 
 
ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชญิผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสม เพือ่รบัการคดัเลอืก
เป็นกรรมการในช่วงระหว่างวนัที่ 18 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที่ 18 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยวนัที่ 18 ธนัวาคม 2561  และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลที่
เหน็วา่มคุีณสมบตัเิหมาะสมในการเป็นกรรมการมายงับรษิทั 
 
ท ัง้นี้ รายละเอยีดของผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอสิระของบริษทัปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 3 และ 4 ตามลาํดบั 
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ความเหน็คณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ่งในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 
ท่าน และกรรมการดงักลา่วมสีทิธไิดร้บัเลอืกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ่งโดยผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและธรรมาภบิาล และการสรรหากรรมการในคร ัง้น้ีไดผ่้านกระบวนการกล ัน่กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ว่ามคุีณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
หลากหลายวชิาชีพที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่าน
มา คณะกรรมการจึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 ท่านไดแ้ก่ 1. นายธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 2. นายลูกา้ เครปาโชลี่  
(Mr. Luca Crepaccioli) และ 3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท ัง้สามท่านเป็นผูท้ี่มคุีณสมบตัิครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง สาํหรบัตาํแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ว่า 
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรอืงกิจ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ี
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่าน ไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชมุคณะกรรมการบริษทั และไม่ไดอ้อกเสยีงในที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในเรื่องดงักลา่ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 
 
ไมม่คีาํถามเพิม่เตมิจากทีป่ระชมุ 
 
เลขานุการบรษิทั เรยีนเชญิกรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่านใหอ้อกจากหอ้งประชมุก่อนลงคะแนนเสยีง และขอใหผู้ ้
ถอืหุน้อนุมตัติามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
 
มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิงัน้ี 
1. คณุธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
2. คณุลูกา้ เครปาโชลี ่(Mr. Luca Crepaccioli) 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
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บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
3. คณุชนาพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit) 

เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 
เลขานุการบรษิทั เรยีนเชญิกรรมการผูท้ ัง้ 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชมุ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
 

เลขานุการบรษิทั ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562 รายละเอยีด ดงัน้ี 
 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล เนื่องจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการจงึมอบหมายใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยดาํเนินการผ่านการพจิารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งไดพ้จิารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการโดยคาํนึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกบัการทาํหนา้ที่
และความรบัผดิชอบของกรรมการ ท ัง้น้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บั
เงินเดือนจากบริษทัเท่านัน้ที่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้  จึงเห็นสมควรเสนอให ้
คณะกรรมการบริษทัเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยสาํหรบัปี 2562
เท่ากบัอตัราในปี 2561 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ตาํแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 

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

ตาํแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 

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

 
ท ัง้นี้ กรรมการบรษิทัไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอืน่ใดท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และไม่ใช่ตวัเงนินอกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้  
 

ความเหน็คณะกรรมการ: การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยของบรษิทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบรษิทัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยไดผ่้านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล และที่
ประชมุคณะกรรมการโดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิารณาจากการขยายธุรกิจและ
การเติบโตของกาํไรของบริษทั จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทัประจาํปี 2562 ตามอตัราทีเ่สนอ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 
 
ประธานฯ เหน็วา่ผูถ้อืหุน้ไม่มคีาํถาม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มตทิี่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสยีง
ดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีไ่มน่อ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ท ัง้นี้ กรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั แจง้ต่อที่ประชุมว่าการเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในคร ัง้น้ี เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารจดัการบริษทัโดยเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถจดั
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ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อเิลค็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถินุายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการ
รกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านสือ่อเิลค็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 และคาํชี้แจงกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง 
การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์ของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั สมาคมการคา้ และ
หอการคา้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชมุผ่านสือ่อเิลค็ทรอนิกส ์ลงวนัที่ 
23 กนัยายน 2559 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยคาํส ัง่หวัหนา้
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ลงวนัที ่4 เมษายน 2560 
 
ความเหน็คณะกรรมการ:  ดว้ยเหตผุลดงักลา่วมาขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหม้กีารเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถอืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 26 และ 31 เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการบริหาร
จดัการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถจดัประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้และเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน ดงัน้ี 
 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26 

ขอ้ความเดมิ 
คณะกรรมการของบรษิทัตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อคร ัง้ 
 
ขอ้ความใหม ่ 

คณะกรรมการของบรษิทัตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อคร ัง้ 

การประชมุคณะกรรมการของบริษทัสามารถดาํเนินการโดยการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ดโ้ดยดาํเนินการ
ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมท ัง้ที่จะมีการ
แกไ้ขเพิม่เตมิใด ๆ ต่อไป 

 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 31 

ขอ้ความเดมิ 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ย
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บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 50/9 หมูท่ี ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12120 

กว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอื
ดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ความใหม ่

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ ัง้หมด 
จะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึ่ง
เขา้ชื่อกนัหรือผูถ้อืหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้
วนัน ับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้  ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่
คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเ่กิดจากการจดัใหม้กีารประชมุและ
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่ร ัง้ใดจาํนวนผูถ้อืหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค่้าใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้น ัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

 
นอกจากนี้ เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบรษิทัเป็นไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ย ซึง่อาจตอ้งมกีาร
แกไ้ข และ/หรอื เพิม่เติมถอ้ยคาํหรอืขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบยีน หรอืรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ตามคาํส ัง่ 
คาํแนะนาํ หรือความเห็นของนายทะเบยีน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง บริษทัเหน็สมควรเสนอให ้กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม มอีาํนาจในการแกไ้ขและ/หรอืเพิม่เติมถอ้ยคาํ 
หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือคาํขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบยีนแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัท ีรวมถงึมอีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้อกี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถาม 
 
ประธานฯ เหน็วา่ผูถ้อืหุน้ไม่มคีาํถาม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีไ่มน่อ้ยกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง 
ระเบยีบวาระที่ 8 พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 

 

เลขานุการบริษทัขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 และกาํหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีด ดงัน้ี 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย 
โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตัิงาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 
จาํกดั โดยเป็นการแต่งต ัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัช ี2560-2561 เน่ืองจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 
จาํกดั เป็น 1 ใน 4 บริษทัช ัน้นําที่ใหบ้ริการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีอตัรา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม รวมท ัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทัเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิทัประจาํปี 2562 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2562 ตามรายละเอยีดต่อไปน้ี  
 
ท ัง้นี้ บรษิทัทีเ่ป็นสาํนกังานสอบบญัช ีและผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วน
ไดส่้วนเสยีกบับรษิทั/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่ 

จาํนวนปีที่ลงลายมือช่ือ

รบัรองงบการเงนิของบริษทั

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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1. นายชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั 4526 1 ปี (ปี 2560-2561) 
2. นายประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ 4174 - 
3. นางสาววราภรณ ์วรธติกิลุ 4474 - 

 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

ค่าสอบบญัช ี(Audit fees) 1,900,000 1,900,000 
ค่าบรกิารอืน่ ๆ (non-audit service fees) ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบ
บญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชปีระจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
ประธานฯ เหน็วา่ผูถ้อืหุน้ไม่มคีาํถามเพิม่เตมิ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัวิาระน้ีตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2562 และกาํหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
เหน็ดว้ย 6,512,047 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9: พจิารณากจิการอืน่ ๆ ที่อาจดาํเนินการไดใ้นที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถ้ือหุน้ 

 

ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจาํปีไม่สมควรพจิารณาเรื่องอืน่ ๆ อกี เนื่องจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่สีาํหรบับรษิทั
จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา
ปรกึษาหารอืกนัเฉพาะเรื่องทีม่กีารแจง้ไวล้ว่งหนา้เท่าน ัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าร่วมประชมุ ปิดประชมุเวลา 11.46 นาฬกิา 
 

 

(ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง) 
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ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม   
นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา  
เลขานุการบรษิทั 


