บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
รายงานการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 51
ในวันอังคารที่ 30 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. นายลูกา้ เครปาโชลี่
3. นายอรรถพร ข่ายม่าน
4. นายเย็บ ซู ชวน

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

5. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
6. นายแอนดรูว ์ คูเปอร์
7. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
8. นายวีฮอง เค็ก
หมายเหตุ
นายไมเคิล มาเตนส์ (กรรมการ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนือ่ งจากติดภารกิจด่วนทีต่ ่างประเทศ
เลขานุ การบริษทั และที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินและบัญชีประจําประเทศไทย บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
คุณจัสติน่า แก๊บสกา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินยางเครื่องบิน และOTR, กูด๊ เยียร์ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค
คุณอนิล ซิงห์
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั
Audit Partner
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ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
1. คุณเทพชล โกศล
ทนายความหุน้ ส่วน
2. คุณวริษฐา จิตรวุฒโิ ชติ
ทนายความ
เริม่ การประชุม
การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิ า
คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั
ที่เข้าร่ วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทั มีทงั้ หมด 9 ท่านเขา้ ร่วมประชุมจํานวน 8 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 88.9 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
เกี่ยวกับวาระการประชุมทีก่ าํ ลังพิจารณาโดยการยกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อและจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ก่อนเริ่มถาม
คําถามทุกครัง้ เพือ่ ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วน และถูกต้อง
ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง
• ท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนทีม่ อบให้ในขัน้ ตอนการลงทะเบียน
โดยหุน้ หนึ่งมีสทิ ธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
• การนับผลคะแนนจะคํานวณโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตร
เสีย (ถา้ มี) ออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ หรือจํานวนฐานคะแนนเสียงตามที่
กฎหมายและขอ้ บังคับของบริษทั กําหนด และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย
• เพือ่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และท่านผูร้ บั มอบฉันทะทีล่ งคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น
เพือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้ดาํ เนินการเก็บบัตรลงคะแนน
• สําหรับท่ านที่ล งคะแนนเสียง “เห็น ด้วย” โปรดวางบัต รลงคะแนนไว้บ นโต๊ะ ตามที่นงั ่ ของท่ าน บริษ ทั จะ
ดําเนินการเก็บบัตรดังกล่าวเพือ่ เป็ นหลักฐานการลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล ้ว
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• บัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น
ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่ องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น
กรณีคสั โตเดียน) หรือ กรณีทม่ี กี ารแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับ
จากนัน้ ดร. ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิ ดประชุม ผูถ้ อื หุน้ มาร่ วมประชุมมีดงั นี้ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง 22 ราย ถือหุน้ รวม
30,651 (สามหมืน่ หกร้อยห้าสิบเอ็ด) หุน้ รับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุน้ รวม 5,841,159 (ห้าล ้านแปดแสนสีห่ มืน่ หนึ่งพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบเก้า) หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 44 ราย นับ
จํานวนหุน้ รวมกันได้ 5,871,810 (ห้าลา้ นแปดแสนเจ็ดหมืน่ หนึ่งพันแปดร้อยสิบ) หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.35 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ ายแล้วของบริษทั จํานวน 7,400,000 (เจ็ดลา้ นสี่แสน) หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณภัทร เลขานุการบริษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2561
คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 50 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 ซึง่ ได้จดั ทํา
ขึ้นตามกฎหมาย และบริษทั ได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วัน นับแต่วนั ที่จดั ประชุม และส่งให้แก่กระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแลว้ รวมทัง้ ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทั แลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคําถาม
ที่ประชุมไม่มคี าํ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 50 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 25
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,485,243 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 ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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หมายเหตุ

ในวาระนี้ มีผูถ้ อื หุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 11 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ 613,433 หุน้ รวมมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมทัง้ สิ้น 55 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ 6,485,243หุน้

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษทั
เลขานุการบริษทั กล่าวต้อนรับคุณลูกา้ เครปาโชลี่ กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ นําเสนอกิจกรรมการดําเนินงานของบริษทั ปี
2561 รวมทัง้ คําอธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ ายจัดการ สรุปได้ดงั นี้
สรุปข ้อมูลทางการเงินปี 2561
1. รายได้จากการขายลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และการ
เปลีย่ นแปลงยกเลิกโมเดลรถยนต์บางรุ่นสําหรับยาง OE แต่ดว้ ยยอดขายทีเ่ พิม่ ขึ้นของยางเครื่องบิน จากการ
เติบโตของธุรกิจยางเครื่องบิน ช่วยทําให้ผลการดําเนินงานโดยรวมดีข้นึ
2. ผลกําไรขัน้ ต้นลดลงจาก 773 ล ้านบาทในปี 2560 เป็ 559 ลา้ นบาทในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายที่
ตํา่ ลง ต้นทุนวัตถุดบิ เพิม่ สูง และการแข่งขันด้านราคาทีร่ ุนแรงขึ้น
ภาพรวมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ถดถอยเป็ นปี ท่ี 2 ต่ อเนื่องกับปี ก่อน ซึ่งยอดจําหน่ ายของกู๊ดเยียร์ปรับตัว ลงตามสภาวะ
อุตสาหกรรม ซึ่งสภาวะถดถอยนี้เป็ นผลจากความเชื่อมัน่ ในสภาวะเศรษฐกิจของผู บ้ ริโภค รวมถึงผลต่ อเนื่องจาก
นโยบายรถคันแรกในปี 2554 เป็ นปัจจัยหลักทีท่ าํ ให้อตุ สาหกรรมยางรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดบิ หลัก
นอกจากความต้องการในตลาดที่ลดลง สภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว กูด๊ เยียร์ ยังได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการ
เปลีย่ นแปลงของตลาดวัตถุดิบอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทคาร์บอนแบล็ค
และอนุ พนั ธ์สารที่มนี าํ้ มันเป็ นสารตัง้ ต้น ซึ่งจัดหาจากประเทศจีน ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลกําไรขาดทุนในปี 2561
ราคาวัตถุดบิ ทีส่ ูงขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองสิง่ แวดล ้อมของประเทศจีนทีเ่ ข ้มงวดขึ้นกว่าเดิม
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
 บริษทั ได้เริ่มใช้กลยุทธทางธุรกิจแบบใหม่ คือ โมเดลธุรกิจเชื่อมโยง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขัน
ของกูด๊ เยียร์ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยแต่ละองค์ประกอบจะช่วยเพิ่มความต้องการ
สินค้ากู๊ดเยียร์ต่อผู บ้ ริโภค และทําให้กระบวนการซื้อยางง่ายดายขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม
ช่องทางจําหน่าย การเพิม่ เติมการรับรูต้ ราสินค้า การปรับปรุงช่องทางสือ่ สารกับผูบ้ ริโภค
 ขัน้ ต้นของการใช้โมเดลธุ รกิจเชื่อมโยง เราได้รบั ความไวว้ างใจจากสายการบินชัน้ นําที่เลือกยางเครื่องบินแบบ
เรเดียลของเราไปใช้ สําหรับยางรถยนต์ เราได้รบั เลือกจากผูผ้ ลิตรถยนต์ชนั้ นําทัง้ เกาหลี ญี่ป่ นุ และอเมริกาให้
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เป็ นผูจ้ ดั หายางรถยนต์ OE นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงคู่มอื สําหรับร้านค้ากูด๊ เยียร์ออโตแคร์เพือ่ เพิม่ มูลค่ า
ให้แก่ ลูกค้าของเรา อีกทัง้ เปิ ดสาขาใหม่จาํ นวน 12 สาขาเพื่อขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้ครอบคลุมพื้นที่
เป้ าหมายทัว่ ประเทศ สําหรับด้านผลิตภัณฑ์ เราได้แนะนํายางรถยนต์แอสชัวแรนส์ ทริปเปิ ลแมกซ์ 2 ออกสู่
ตลาด
เราจะปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์
บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ ซึง่ นโยบายต่าง ๆ กําหนดอยู่ในคู่มอื จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจที่รวบรวมและส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยพนักงานจะต้อง
รับทราบ ปฏิบตั ิตาม และรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามคู่มอื นี้ผ่านสายด่วนจริยธรรมของบริษทั ซึ่งบริษทั
สนับสนุ นให้รายงานตลอดปี 2561 นอกจากนี้ บริษทั ยังได้เขา้ ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ กับแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทยในปี ทผ่ี ่านมา
เมื่อจบการนําเสนอ เลขานุ การบริษทั แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็ นวาระเพื่อทราบ และอาจมีคําถาม
เกี่ยวเนื่องกับผลประกอบการของบริษทั จึงขอให้ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าํ ถามสามารถถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้พร้อมกันกับวาระ
ถัดไปทีเ่ ป็ นวาระเกี่ยวกับการอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
เลขานุการบริษทั ขอให้ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั โดยเสนอข้อมูลประกอบ ดังนี้
ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย : ล ้านบาท
จํานวน

รายการ
2560

2560

สินทรัพย์รวม

6,124

5,676

หนี้สนิ รวม

2,265

1,668

รายได้รวม

3,859

4,000

34

138

4.57

18.65

กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี ส้ นิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ถามคําถามเกี่ยวกับวาระนี้ และวาระที่ 2
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 16,400 หุน้ ถามว่าผลกําไรทีล่ ดลงมากมีสาเหตุจากอะไร
คุณลูกา้ เครปาโชลี่ ตอบคําถามว่า ปี 2561 กิจการยางเครื่องบินเติบโตขึ้นจากการส่งออก แต่สดั ส่วนธุรกิจหลักของกูด๊
เยียร์ประเทศไทย คือ ธุ รกิจยางรถยนต์ ซึง่ ผลกระทบจากสภาวะตลาด ราคาต้นทุนวัตถุดบิ ที่เพิ่มขึ้น การแข่งขันด้าน
ราคาของคู่แข่งในตลาดประกอบกันทําให้ธุรกิจได้รบั ผลกําไรลดลง
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่ เติมว่าราคายางธรรมชาติปีท่ผี ่านมาราคาลดลงมาก ต้นทุนน่าจะถูกลง เนื่องจากยาง
ธรรมชาติน่าจะเป็ นส่วนประกอบหลักประมาณ 70-80% จึงเห็นว่าราคาต้นทุนวัตถุดบิ ไม่น่าจะเป็ นเหตุผลทีก่ าํ ไรลดลง
คุณลูกา้ เครปาโชลี่ ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดบิ ว่า ต้นทุนวัตถุดบิ ทีน่ าํ เสนอต่อทีป่ ระชุมจะเห็นว่าเป็ นแนวโน้มราคาช่วง 2
ปี ทผ่ี ่านมาไม่ใช่เฉพาะปี 2561 ในส่วนของราคายางธรรมชาติทล่ี ดลงคือปี 2560 ไม่ใช่ปี 2561 จึงอาจทําให้ผูถ้ อื หุน้ เข้าใจ
คลาดเคลือ่ นได้ ข้อมูลต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึ้นนี้ ยังกระทบกับผูผ้ ลิตยางทัว่ โลกในปี 2561 รวมถึงกูด๊ เยียร์ ประเทศไทย
สําหรับสัดส่วนยางธรรมชาติท่ใี ช้ผลิตต่ อเส้นมีสดั ส่วนประมาณ 22% อีก 78% เป็ นวัตถุดิบหลักอื่น คือ Pigment ,
Carbon black และ Butadine ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนทีส่ ูงขึ้น
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่ เติมต่ออีกว่า โครงการยางเครื่องบิน สถานะเป็ นอย่างไร รับรูร้ ายได้หรือยัง และเมือ่ ใด
คุณอนิล ซิงห์ ตอบคําถามว่า สําหรับโครงการลงทุนเป็ นไปด้วยดีตามทีว่ างแผน อีกทัง้ ใช้งบประมาณตํา่ กว่าที่ประมาณ
การไว้ โดยโครงการได้เริม่ ผลิต และจําหน่ายสินค้าแล ้ว
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ชี้แจงว่าวัตถุดบิ ราคายางธรรมชาติปจั จุบนั ไม่ได้เพิม่ ขึ้นเลย เนื่องจากราคายางในประเทศ จาก
ข่าวมีราคาตกตํา่ ต่อเนื่องหลายปี จึงไม่น่าเชื่อว่าราคาต้นทุนจะแพงขึ้น ส่วน Carbon black และ Pigment เห็นว่าเป็ น
ส่วนประกอบเล็กน้อยเท่านัน้ จึงไม่ชดั เจนว่าเหตุท่ีกาํ ไรลดลงเกิดจากต้นทุนสู งขึ้นจริงหรือไม่ เพราะยอดขายก็ไม่ได้
ตํา่ ลงมาก และถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับโครงการลงทุนยางเครือ่ งบินว่า ทางโครงการได้เริ่มผลิตแล ้วยางเครือ่ งบินมียอดขาย
เท่าใด รับรูร้ ายได้ตงั้ แต่เมือ่ ไหร่
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คุณลูกา้ เครปาโชลี่ ชี้แจงเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดบิ ว่า ข้อมูลที่นาํ เสนอมีแหล่งที่มาจาก Bloomberg ซึง่ เป็ นขอ้ มูล
ชุดเดียวกันกับทางกูด๊ เยียร์ทวั ่ โลก และได้รบั ผลกระทบเฉกเช่นเดียวกัน ดังทีก่ ล่าวมาแลว้ ว่า สัดส่วนรายได้ของกูด๊ เยียร์
ประเทศไทย สัดส่วนธุรกิจหลักคือยางรถยนต์ จึงเป็ นส่วนที่ได้รบั ผลกระทบ สําหรับยางเครื่องบิน เริ่มมีรายได้เดือน
สิงหาคม 2561 เพราะฉะนัน้ ผลกําไรหรือรายได้จากโครงการลงทุนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างชัดเจน
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล เห็นว่าการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก Bloomberg ไม่ถกู ต้อง การนําเสนอควรจะนําเสนอว่าต้นทุน
วัตถุดบิ ทีซ่ ้อื มาทีแ่ ท้จริงคือ เท่าใด ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้อกี ครัง้
ดร. ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ชี้แจงว่า ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริง ไม่สามารถเปิ ดเผยได้เนื่องจากเป็ นความลับของบริษทั
สําหรับยางธรรมชาติท่จี ะนํามาใช้นนั้ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานด้วย ขอให้ทางคุณวิชยั เปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ท่านอืน่ ถามคําถามบ้าง
คุณวิชยั ขอให้บริษทั ชี้แจงเพิ่มว่าการนําเสนอยังมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ได้รบั หากบริษทั ไม่
สามารถตอบได้ก็ให้ช้ แี จง และบันทึกไว ้ในรายงานการประชุมหากบริษทั จะไม่ตอบคําถามนี้
คุณแอนดรูว ์ คูเปอร์ ชี้แจงเพิม่ เติมว่า ทางบริษทั ตอบชัดเจนแล ้วว่า กําไรที่ลดลงเป็ นผลมาจากต้นทุนวัตถุดบิ ที่เพิม่ ขึ้น
ซึง่ เป็ นข้อมูลที่สอดคล ้องกันกับการดําเนินธุรกิจของกูด๊ เยียร์ทวั ่ โลก และผูผ้ ลิตยางรถยนต์รายอืน่ ๆ หากผูถ้ อื หุน้ ยังมี
ข้อสงสัยเพิม่ เติม ทางบริษทั ยินดีช้ แี จง และให้ข ้อมูลเพิม่ เติมเมือ่ เสร็จสิ้นการประชุมนี้
คุณสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเองจํานวน 10 หุน้ มีคาํ ถามเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้
1. งบการเงิน ภาษาไทย หน้า 75 หมายเหตุ 21 ทีบ่ นั ทึกไว้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
2. ในหน้าเดียวกันมีการบันทึกรายการจ่ายเงินสดเพือ่ ซื้ออาคาร และอุปกรณ์รวมกันปี 2560 และ2561 ประมาณ
1,600 ล ้านบาท เป็ นการจ่ายเรื่องอะไรบ ้าง เกี่ยวข ้องกับการสร้างโรงงานใหม่เพียงอย่างเดียวหรือไม่
3. Key Audit Matters บันทึกความเห็นผู ส้ อบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของการบันทึกราคาทุนของ
อาคารโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ว่า “เนื่องจากฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใจการพิจารณาค่ าใช้จ่าย
ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์ฯลฯ จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้และ
อาจมีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างมีสาระสําคัญ” จึงขอทราบว่า ผลกระทบนัน้ อาจส่งผล
กระทบต่อการบันทึกบัญชีกาํ ไรขาดทุนอย่างไร จํานวนเท่าใด และจะเกิด Deferred tax หรือไม่
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ตอบคําถามข้อ 1 และข ้อ 3 ดังนี้
1. รูปแบบการบันทึกกระแสเงินสดในหมายเหตุนนั้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เหตุทบ่ี นั ทึกรายละเอียดกระแส
เงินสดไว ้ในหมายเหตุเพือ่ ให้งบการเงินสามารถอ่านได้งา่ ย และกระชับ
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2. เรื่องสําคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานใหม่ค่อนข้างสูง ในการ
บันทึกบัญชีโรงงานมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการสร้างโรงงาน หรือบางประเภทที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
โรงงานแต่ไม่ได้บนั ทึก การบันทึกค่ าใช้จ่ายผูส้ อบบัญชีจึงเห็นว่ามีความสําคัญเป็ นพิเศษ และจะตรวจสอบ
มากกว่าปกติ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดในสาระสําคัญ ส่วน Deferred tax ไม่มี เนื่องจาก
เงือ่ นไขในการบันทึกบัญชีสอดคล ้องกับเงือ่ นไขทางภาษีแล ้ว
คุณจัสติน่า เก๊บสกา ตอบคําถามข้อ 2 ว่า ค่าใช้จ่ายหลักเกิดจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ในโครงการลงทุนสําหรับยาง
เรเดียล และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบํารุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรวมอยู่ดว้ ยในส่วนนี้
คุณวีระศักดิ์ ศรีสคี ้ วิ ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 23,800 หุน้ มีคาํ ถาม ดังนี้
1. เมือ่ เดือนสิงหาคมเริ่มผลิตยางเครื่องบิน เป็ นการขายในประเทศ หรือส่งออก การขายมีสดั ส่วนรายได้รวมอยู่
ในรายได้ 3,800 ล ้านเท่าใด
2. ทางบริษทั แจ้งว่าเรามีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ซ่งึ ทําให้มคี ่ าใช้จ่าย จึงอยากทราบว่าอยู่ในส่วนไหนของ
ค่าใช้จ่ายของงบการเงิน
คุณจัสติน่า เก๊บสกา ตอบคําถามว่าในงบการเงิน ได้รายงานสัดส่วนรายได้ตามหมายเหตุ 25 ของงบการเงินว่าเป็ นการ
จําหน่ ายในประเทศ หรือส่งออกเท่านัน้ ไม่สามารถรายงานแยกประเภทระหว่างยางเครื่องบินและยางรถยนต์ได้ ยาง
เรเดียลนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ายเพือ่ การส่งออก
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 16,400 หุน้ ถามว่า ขณะนี้ โครงการยางเครื่องบินได้สร้างเสร็จแล ้วใช่หรือไม่
คุณอนิล ซิงห์ ตอบว่า เฟสแรกได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล ้ว และการผลิตส่วนใหญ่ได้เริ่มแล ้วใน SKU หลัก
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่ เติมว่าโครงการลงทุนยางเครื่องบินมีก่เี ฟส และจะเสร็จสิ้นเมือ่ ใด
คุณอนิล ซิงห์ ตอบว่า มี 3 เฟส และเรามีกาํ หนดการทีช่ ดั เจนในการลงทุนแต่ละเฟส สําหรับเฟส 1 ดําเนินการเรียบร้อย
แล ้วตัง้ แต่ปลายปี 2561 มูลค่าโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ 160 หรือประมาณ 5,600 ล ้านบาท
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่ เติมต่อไปว่าจากงบการเงินหน้า 71 บันทึกว่ามีการกูเ้ งินระยะสัน้ 165 ลา้ นบาท ระยะ
ยาว 687 ล ้านบาท เป็ นการใช้จ่ายเกี่ยวกับยางเครื่องบินโดยเฉพาะหรือไม่
คุณอนิล ซิงห์ ตอบคําถามนี้ว่า การกูเ้ งินระยะยาว เป็ นเงินกูส้ าํ หรับโครงการยางเครื่องบิน ส่วนเงินกูร้ ะยะสัน้ จํานวน
165 ล ้านบาทใช้สาํ หรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การดําเนินงาน (Operational working capital)
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คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล สอบถามอีกว่าในงบการเงิน ส่วนของค่าเสื่อมราคา แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารใช่
หรือไม่ และส่วนของโครงการลงทุนจะต้องมีการตัดค่าเสือ่ มราคาครัง้ แรก อยากทราบว่าจํานวนเท่าใด
คุณจัสติน่า เก๊บสกา ตอบคําถามว่ารายละเอียดเรื่องค่ าเสื่อมราคาสามารถดู ได้จากหมายเหตุ 21 ซึ่งค่ าเสื่อมราคาปี
2560 เป็ นจํานวน 235 ลา้ นบาท ปี 2561 จํานวน 266 ลา้ นบาท ค่าเสือ่ มราคาที่เพิม่ ขึ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการ
ลงทุนโครงการยางเครื่องบิน
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเกี่ยวกับยางเครื่องบินว่า ยางเครื่องบินมียอดรายได้หลักจากการส่งออก คิดเป็ นจํานวน
เท่าใดในปี 2561 และทีบ่ ริษทั ชี้แจงว่าเริ่มขายในเดือนสิงหาคม 2561 คิดเป็ นยอดขายจํานวนเท่าใด
คุณจัสติน่า เก๊บสกา ตอบคําถามนี้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของยางเครื่องบินมาจากการส่งออก ซึง่ รายละเอียดของรายได้จาก
การส่งออก หรือจําหน่ายในประเทศแสดงไว ้ในหมายเหตุ 25 ของงบการเงิน
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่ เติมว่างบการเงิน หมายเหตุ 25 แสดงเพียงสัดส่วนรายได้จากการส่งออก และการขาย
ในประเทศ อยากทราบรายละเอียดสัดส่วนรายได้ยางเครื่องบินอย่างเดียวเป็ นจํานวนเท่าใดในยอดส่งออก
คุณอรรถพร ข่ายม่าน ขอให้ดูหมายเหตุ 17 ว่ามีการบันทึกรายได้ยางเครื่องบินจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
แล ้ว
คุณแอนดรู ว ์ คูเปอร์ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่าทางบริษทั ไม่ได้แยกสัดส่วนรายได้ระหว่างยางเครื่องบิน กับยางรถยนต์ ตาม
นโยบายของบริษทั
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล มีคาํ ถามเกี่ยวกับหมายเหตุ 16 ของงบการเงิน ในเรื่องของการตัดค่าใช้จ่ายกับค่าเสื่อมมีการ
แบ่งแยกถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากมีรายได้สามร้อยกว่าลา้ น มีการตัดค่าเสื่อมสองร้อยกว่าล ้าน จึงอยากเข้าใจว่าการตัด
ค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่ และมีผลต่อกําไรหรือไม่ เนื่องจากทําให้เงินปันผลลดลงด้วย
คุณวีระศักดิ์ ศรีสคี ้ วิ ให้ความเห็นว่า รายได้ยางเครื่องบินในหมายเหตุ 17 ระบุไว้ 109 ล ้านบาทจากกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน ทางผูบ้ ริหารควรตอบให้ชดั เจน เนื่องจากคุณวิชยั ถามคําถามถูกต้องตรงตามวาระการประชุม ทาง
กรรมการ และกรรมการอิสระ หากมีความเห็นใด ก็ควรตอบให้ชดั เจน จะทําให้การประชุมกระชับขึ้น
คุณจัสติน่า เก๊บสกาชี้แจงอีกครัง้ ว่า ดังกล่าวมาแล ้วว่าหมายเหตุ 25 ในงบการเงิน ไม่ได้แยกสัดส่วนรายได้ระหว่างยาง
เครื่องบิน กับยางรถยนต์ แต่แสดงสัดส่วนการส่งออก และการจําหน่ ายในประเทศ ซึ่งยางเครื่องบินเป็ นสัดส่วนหลัก
ของการส่งออก สําหรับหมายเลข 17 รายได้มาจากกิจการยางเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
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คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ตอบคําถามเกี่ยวกับค่าเสือ่ มราคาว่า การคิดค่าเสือ่ มราคาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้ารายงาน เรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ส่วนเรือ่ งรายได้ 300 กว่าล ้านทีก่ ล่าวถึง ไม่พบในงบการเงินว่าปรากฏอยู่ส่วนใด
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามว่าค่าเสือ่ มราคาของโครงการยางเครือ่ งบิน สอดคล ้องกับการรับรูร้ ายได้หรือไม่
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ชี้แจงว่าการคิดค่าเสื่อมราคา จะเริ่มคิดเมือ่ ทรัพย์สนิ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู ร้ ายได้ และไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างการคิดค่าเสื่อมราคากับการรับรู ้
รายได้
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิม่ เติมว่าหากเครื่องจักรพร้อมใช้งานแลว้ แต่ไม่มกี ารใช้งาน จะต้องเริ่มคิดค่าเสือ่ มราคา
หรือไม่ หากยังไม่ได้รบั รูร้ ายได้ ก็ไม่น่าจะเริ่มหักค่าเสือ่ มราคา
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ชี้แจงว่าจะต้องเริ่มคิดค่าเสือ่ มราคาเมือ่ พร้อมใช้งานแล ้ว แม้วา่ จะไม่ได้เริ่มใช้งานจริงก็ตาม
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่า หน้า 71 งบการเงินระบุว่ามีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ซึ่งทาง
โครงการลงทุนชี้แจงว่าจะไม่ใช้เงินกูจ้ ะใช้กาํ ไรสะสมก่อน แต่ปจั จุบนั ได้กูเ้ งินมาใช้ในโครงการแล ้ว
คุณจัสติน่า เก๊บสกา อธิบายว่า โครงการลงทุนจะเริ่มใช้เงินสด โดยไม่เกี่ยวกับการใช้กาํ ไรสะสม การกูเ้ งินระยะยาวเพือ่
ใช้ในโครงการลงทุน และการกูย้ มื เงินระยะสัน้ เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
คุณชาญณรงค์ ไกรศรีสริ กิ ุล ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 2,800 หุน้ ถามว่า โรงงานเครื่องบิน ปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิตกี่เปอร์เซนต์
และต้องผลิตให้ได้เท่าใดจึงจะถึง Break even
คุณอนิล ซิงห์ ตอบว่า เดือนมกราคม 2562 ได้ผลิตเต็มกําลังการผลิตเรียบร้อยแล ้ว
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษทั สําหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว พร้อมรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
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ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ
ในวาระนี้ มีผูถ้ อื หุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 11 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ 26,804 หุน้ รวมมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมทัง้ สิ้น 52 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ 6,512,047 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล สําหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เลขานุการบริษทั แถลงเรื่องการอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สําหรับปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2561 ว่า เนื่องจากบริษทั มีกาํ ไร
สุทธิ และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ พิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของบริษทั ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

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

2561
34
4.57
5
109
7,400,000
37

2560
138
18.65
20
106
7,400,000
148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จากกําไรสุทธิและกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นเงินจํานวน 5 บาทต่อหนึ่งหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 37
ลา้ นบาท และจะกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลประจําปี 2561 (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม
2562 กําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และเห็นสมควรให้งดจัดสรรกําไรเพือ่ เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทนุ สํารองตามกฎหมายครบถว้ นแล ้ว
เงินปันผลสําหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 5 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของบริษทั ทีไ่ ด้
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนัน้ ผู ถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในประเทศไทย
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจํานวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทัง้ นี้โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทป่ี ระมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กําหนด
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มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และข้อ 42 ของขอ้ บังคับของบริษทั กําหนดให้บริษทั จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ ป็ นเงินทุนสํารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ มี)
จนกว่าเงินทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบัดนี้ บริษทั มีทุนสํารองตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล ้ว จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกําไรเพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ จํานวน 16,400 หุน้ ขอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอีกครัง้ ว่าการจ่ายเงินปันผล 5
บาทต่อหุน้ นัน้ ตํา่ เกินไปจากเดิมทีเ่ คยปันผลที่ 20 บาทต่อหุน้
ดร. ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลดูจากผลกําไรแต่ละปี ปี น้ เี รามีกาํ ไรต่อหุน้ 4.57 บาท บริษทั ปันให้ 5
บาท ซึง่ เกินกว่า 100% ขอให้คุณวิชยั ใจเย็นสําหรับการลงทุน สถานการณ์ปจั จุบนั บริษทั ก็ตอ้ งใช้เงินลงทุนในการขยาย
กิจการ ส่วนกําไรสะสมกับเงินสดเป็ นคนละส่วนกัน การลงทุนของบริษทั จึงไม่นาํ กําไรสะสมมาใช้ และการจ่ายเงินปันผล
จํานวนนี้คณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมแล ้ว
ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอและอนุมตั งิ ดจัดสรร
กําไรเพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทนุ สํารองตามกฎหมายครบถว้ นแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
คิดเป็ นร้อยละ
100
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
เลขานุการบริษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้ รงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกลท้ ส่ี ุดกับหนึ่งในสาม ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่านได้แก่
1. นายธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)
กรรมการ
2. นายลูกา้ เครปาโชลี่ (Mr. Luca Crepaccioli)
กรรมการบริหาร
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3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit)

กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พจิ ารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จาํ เป็ น
และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย
เป็ นรายบุคคลในช่วงทีผ่ ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ ณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในปี น้ กี ลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
ความจําเป็ นและเหตุผล
1. นายธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง
กรรมการ
เ ป็ น ผู ้ท่ี มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ มี
ประสบการณ์ดา้ นการบริหารและการดําเนิน
(Mr. Dhiraphorn
Srifuengfung)
ธุรกิจ
2. นายลูกา้ เครปาโชลี่
กรรมการบริหาร
เ ป็ น ผู ้ท่ี มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ มี
(Mr. Luca Crepaccioli)
ประสบการณ์ ด า้ นการบริ ห าร การขายใน
ธุรกิจยางล ้อ
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ*
เป็ นผู ท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และความ
(Miss Chanapun
เชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน
Juangroongruangkit)
หมายเหตุ
*ผู ท้ ่ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริษทั ในเรื่องการถือหุน้ ตาม
รายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กําหนดไวเ้ ข้มงวดกว่า
ข้อกําหนดขัน้ ตํา่ ทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
ผู ไ้ ด้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบ าลพิจารณาแลว้ ว่ า
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวขอ้ ง โดย
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล ้วเห็นว่านางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็ นทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน ทัง้ ยังปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดียง่ิ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั แต่ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมในการเป็ นกรรมการมายังบริษทั
ทัง้ นี้ รายละเอียดของผูท้ ่ไี ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการแต่ละท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 และ 4 ตามลําดับ
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ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ อื หุน้ กรรมการต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม ในปี น้ ีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9
ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและธรรมาภิบาล และการสรรหากรรมการในครัง้ นี้ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ
่
บริษทั แลว้ ว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
หลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่าน
มา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 ท่ านได้แ ก่ 1. นายธีร ะพร ศรีเ ฟื่ อ งฟุ้ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 2. นายลู กา้ เครปาโชลี่
(Mr. Luca Crepaccioli) และ 3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กลับ
เข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ง โดยทัง้ สามท่านเป็ นผูท้ ่ีมคี ุณสมบัติครบถว้ นตามพ.ร.บ. บริษทั มหาชน และประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่เ กี่ยวข้อ ง สําหรับตําแหน่ งกรรมการอิส ระ คณะกรรมการบริษ ทั พิจ ารณาแล ว้ ว่ า
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวขอ้ ง ทัง้ นี้
กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษทั และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติมจากทีป่ ระชุม
เลขานุการบริษทั เรียนเชิญกรรมการผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อทัง้ 3 ท่านให้ออกจากห้องประชุมก่อนลงคะแนนเสียง และขอให้ผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติดงั นี้
1. คุณธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. คุณลูกา้ เครปาโชลี่ (Mr. Luca Crepaccioli)
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
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100
0
0
0

100
0

บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
3. คุณชนาพรรณ จึงรุง่ เรืองกิจ (Ms. Chanapun Juangroongruangkit)
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

0
0

100
0
0
0

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญกรรมการผูท้ งั้ 3 ท่านกลับเขา้ ห้องประชุม
ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
เลขานุการบริษทั ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562 รายละเอียด ดังนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ไม่ มีค ณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดําเนินการผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พจิ ารณาค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ซึง่ สอดคลอ้ งกับสภาวะโดยทัว่ ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทําหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้ นี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่ มีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รบั
เงิน เดือ นจากบริษ ทั เท่ า นัน้ ที่มีสิท ธิไ ด้ร บั ค่ า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด ย่ อ ยนี้ จึง เห็น สมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2562
เท่ากับอัตราในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี ละ 500,000 บาท

ปี ละ 500,000 บาท

ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ ง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562

ปี 2561

ปี ละ 350,000 บาท

ปี ละ 350,000 บาท
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2. กรรมการตรวจสอบ

ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
ตําแหน่ ง

ปี 2562

ปี 2561

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 ค่าตอบแทนอืน่ ใดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินนอกเหนือจากทีก่ ล่าวข ้างต้น
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 2562 ตามอัตราทีเ่ สนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน เสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั
เลขานุ การบริษทั แจ้งต่ อที่ประชุมว่าการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ในครัง้ นี้ เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั สามารถจัด
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ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด สมาคมการค้า และ
หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็คทรอนิกส์ ลงวันที่
23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคลอ้ งกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาขา้ งต้น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรให้มกี ารเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26 และ 31 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพือ่ ให้สอดคลอ้ ง
กับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน ดังนี้
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26
ข้อความเดิม
คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
ข้อความใหม่
คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
การประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถดําเนินการโดยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดําเนินการ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งกับการประชุมดังกล่าวรวมทัง้ ที่จะมีการ
แก้ไขเพิม่ เติมใด ๆ ต่อไป
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 31
ข้อความเดิม
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของ
รอบปี บญั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล ้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ย
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กว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้าคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั้ หมดจะเขา้ ชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไวใ้ ห้ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อความใหม่
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของ
รอบปี บญั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล ้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้ ห้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า
วัน นับ แต่ ว นั ครบกํา หนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ถือ ว่ า เป็ น การประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ น้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจํานวนผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในขอ้ 34 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
นอกจากนี้ เพือ่ ให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั เป็ นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึง่ อาจต้องมีการ
แก้ไข และ/หรือ เพิม่ เติมถอ้ ยคําหรือข ้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามคําสัง่
คําแนะนํา หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง บริษทั เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม มีอาํ นาจในการแก้ไขและ/หรือเพิม่ เติมถ้อยคํา
หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคําขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนั ที รวมถึงมีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วงได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ อีก
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคําถาม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุมตั แิ ก้ไขขอ้ บังคับของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี
เลขานุ การบริษทั ขอให้ท่ีประชุมผู ถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่ งตัง้ ผู ส้ อบบัญชีประจําปี ส้ ินสุด 31 ธันวาคม 2562 และกําหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รายละเอียด ดังนี้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผู ส้ อบบัญชีของบริษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด โดยเป็ นการแต่งตัง้ ติดต่อกันจากรอบปี บญั ชี 2560-2561 เนื่องจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด เป็ น 1 ใน 4 บริษ ทั ชัน้ นํา ที่ใ ห้บ ริก ารสอบบัญชีใ นระดับ สากล มีค วามเชี่ย วชาญในการสอบบัญ ชี มีอ ตั รา
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีท่เี หมาะสม รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ท่ผี ่านมาได้เป็ นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู ส้ อบบัญชีตามรายชื่อต่ อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจําปี 2562 โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ทัง้ นี้ บริษทั ทีเ่ ป็ นสํานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษทั /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข ้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่

จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
รับรองงบการเงินของบริษทั
ในรอบ 5 ปี ท่ผี ่านมา
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1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั
2. นายประสิทธิ์ เยือ่ งศรีกลุ
3. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ลุ

4526
4174
4474

1 ปี (ปี 2560-2561)
-

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2562 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

ค่าสอบบัญชี (Audit fees)

1,900,000

1,900,000

ไม่มี

ไม่มี

ค่าบริการอืน่ ๆ (non-audit service fees)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจําปี ส้นิ สุด 31 ธันวาคม 2562 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าํ ถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจําปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2562 และกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,512,047 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9:

พิจารณากิจการอืน่ ๆ ที่อาจดําเนิ นการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้

ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอืน่ ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจําปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา
ปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องทีม่ กี ารแจ้งไว ้ล่วงหน้าเท่านัน้ เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดโดยรวม
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม ปิ ดประชุมเวลา 11.46 นาฬกิ า

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