เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 51
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม R6
โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

**บริษทั ได้จดั เตรียมอาหารว่าง (Snack Box) ไว้บริการท่านผูถ้ อื หุน้
ไม่มกี ารแจกของทีร่ ะลึกแก่ท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม **
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วันที่ 1 เมษายน 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 51)

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 50 ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561
รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบคิวอาร์ QR Code
ประวัตผิ ูท้ เ่ี สนอให้พจิ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั
รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
เงือ่ นไข วิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวัน
ประชุม
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7 กฎและข้อบังคับของบริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ
download จาก https://www.goodyear.co.th/investor-relations)
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 51
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2561 แบบรูปเล่ม
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11 การใช้รหัสคิวอาร์ QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2561
ด้วยคณะกรรมการของบริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("บริษทั ") ได้มมี ติให้จดั ประชุมสามัญของผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 51) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์
กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ของผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 50 ที่ได้ประชุมเมื่อ วันที่ 25
เมษายน 2561
ข้อมูลประกอบ: สาเนารายงานการประชุม สามัญของผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 50 ที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั ได้จดั การประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 50 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 ซึง่ บริษทั
ได้จดั ทารายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว และได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษทั ไม่ได้รบั ข้อเสนอให้ทาการ
แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญของผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 50
ดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับกิจกรรมของบริษทั
ข้อมูลประกอบ: รายงานประจาปี 2561 ของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม)
("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจาปี ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัด
ประชุมสามัญประจาปี โดยทีบ่ ริษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี
2561 ซึง่ มีขอ้ มูลตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอ
ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานประจาปี 2561 ของบริษทั รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงาน
ประจาปี 2561 ของบริษทั
การลงมติ

วาระนี้เป็ นวาระเพือ่ ทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน ซึ่งกาหนดให้บริษทั ต้องจัดทา
งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษทั ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจาปี ของบริษทั
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4526 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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บริษทั พิจารณาอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จานวน
2561
2560
สินทรัพย์รวม
6,124
5,676
หนี้สนิ รวม
2,265
1,668
รายได้รวม
3,859
4,000
กาไรสุทธิ
34
138
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )
4.57
18.65
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิงบการเงินประจาปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและผ่าน
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผลสาหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ก าหนดนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปัน ผล ในการพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปัน ผล
คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จากผลกาไรของบริษทั เป็ นสาคัญ
วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน กาหนดให้บริษทั จ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรเท่านัน้
และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษทั การจ่ายปันผลจะกระทาได้ต่อเมือ่ บริษทั มีกาไรโดยจะจ่ายจากกาไรสุทธิ และ
กาไรสะสม ซึ่งกาหนดว่าต้องจ่ายภายในกาหนด 1 เดือนนับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี ท่ผี ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต
โดย ณ สิ้น ปี บ ญั ชี 2561 บริษ ทั มีก าไรสุ ท ธิ และก าไรสะสมจากการด าเนิ น งานเพีย งพอแก่ ก ารจ่ า ยเงิน ปัน ผล
คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกาไรสิทธิและกาไรสะสม
ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของบริษทั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (ล ้านบาท)
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (ร้อยละ)
จานวนหุน้
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น (ล้านบาท)

2561
34
4.57
5
109
7,400,000
37

2560
138
18.65
20
107
7,400,000
148

เงินปันผลสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 5 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของบริษทั ที่ได้
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจานวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทัง้ นี้โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ปี ระมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กาหนด
มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้บริษทั จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นเงินทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าเงินทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบัดนี้ บริษทั มีทุนสารองตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผล
สาหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกาไรสุทธิและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นเงินจานวน 5 บาทต่อหนึ่ง
หุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 37 ล้านบาท และจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั เงินปันผลประจาปี 2561 (Record
Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 กาหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และเห็นสมควรให้ง ด
จัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทนุ สารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อมูลประกอบ: ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้พจิ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลาดับ

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน้า 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 3 ท่านได้แก่
1. นายธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung)
กรรมการ
2. นายลูกา้ เครปาโชลี่ (Mr. Luca Crepaccioli)
กรรมการบริหาร
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จาเป็ น
และเหมาะสมต่อการประกอบธุ รกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย
เป็ นรายบุคคลในช่วงทีผ่ ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระในปี น้ ีกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ความจาเป็ นและเหตุผล
1. นายธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง
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. Dhiraphorn
ประสบการณ์ดา้ นการบริหารและการดาเนิน
Srifuengfung)
ธุรกิจ
2. นายลูกา้ เครปาโชลี่
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. Luca Crepaccioli)
ประสบการณ์ ด า้ นการบริ ห าร การขายใน
ธุรกิจยางล้อ
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ*
เป็ นผู ท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และความ
(Miss Chanapun
เชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน
Juangroongruangkit)
หมายเหตุ
*ผูท้ ่ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริษทั ในเรื่องการถือหุน้ ตาม
รายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กาหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกาหนดขัน้ ตา่ ที่ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้ว ว่ า
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง โดย
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวชนาพรรณ 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
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน้า 6

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 ตามลาดับ
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ กรรมการต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม ในปี น้ ีกรรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9
ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้าดารงตาแหน่ง อีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและธรรมาภิบาล และการสรรหากรรมการในครัง้ นี้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการ
บริษทั แล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
หลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่าน
มา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) 2. นายลู กา้ เครปาโชลี่
(Mr. Luca Crepaccioli) และ 3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (Miss Chanapun Juangroongruangkit) กลับ
เข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง โดยทัง้ สามท่านเป็ นผูท้ ่มี ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษทั มหาชน และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่เ กี่ยวข้อ ง สาหรับตาแหน่ ง กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษ ทั พิจารณาแล้ว ว่ า
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้
กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษทั และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยวิธีการเลือกตัง้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 13

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จาเป็ นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาปี 2562 โดย
กาหนดหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่ มีถ่นิ ที่อยู่
ในประเทศไทยและไม่ได้รบั เงินเดือนจากบริษทั ตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่มคี ่าตอบแทน
อื่นทีม่ ใิ ช่ตวั เงิน
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ไม่ มีค ณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดาเนินการผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการโดยคานึงถึงความ
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง ประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทาหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้ นี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่ มีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รบั
เงินเดือนจากบริษทั เท่านัน้ ที่มสี ิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการสรรหาและธรร
มาภิบาลจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2562 เท่ากับอัตราในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตาแหน่ ง
ปี 2562
ปี 2561
1. ประธานกรรมการ
ปี ละ 500,000 บาท
ปี ละ 500,000 บาท
2. กรรมการ
ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ไม่มี
ไม่มี
ตาแหน่ ง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ
ตาแหน่ ง
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ปี 2562
ปี ละ 350,000 บาท
ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ไม่มี
ปี 2562
ปี ละ 100,000 บาท
ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ไม่มี

ปี 2561
ปี ละ 350,000 บาท
ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ไม่มี
ปี 2561
ปี ละ 100,000 บาท
ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ไม่มี

ทัง้ นี้ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและธรร
มาภิบาล กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลทุกท่านไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่นใดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ: การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษทั ไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลและ
คณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิ จและ
การเติบโตของกาไรของบริษทั คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิให้
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2562 ตามอัตราทีเ่ สนอ
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม ทัง้ นี้ กรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล การเสนอขอแก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ในครั้ง นี้ เพื่ อ เพิ่ ม เรื่ อ งการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั สามารถจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคาชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษทั จากัด บริษทั มหาชนจากัด สมาคมการค้า และ
หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันที่
23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรให้มกี ารเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26 และ 31 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน ดังนี้
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 26
ข้อความเดิม
คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
ข้อความใหม่
คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
การประชุมคณะกรรมการของบริษทั สามารถดาเนินการโดยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดาเนินการ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทัง้ ที่จะมีการ
แก้ไขเพิม่ เติมใด ๆ ต่อไป
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 31
ข้อความเดิม

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของ
รอบปี บญั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้าคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อความใหม่
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของ
รอบปี บญั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสี่สบิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า
วัน นับ แต่ ว นั ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ถือ ว่ า เป็ น การประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ น้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 34 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั เป็ นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการ
แก้ไข และ/หรือ เพิม่ เติมถ้อยคาหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามคาสัง่
คาแนะนา หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง บริษทั เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม มีอานาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคา
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคาขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนั ที รวมถึงมีอานาจในการมอบอานาจช่วงได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ อื
หุน้ อีก
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36
ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี ของ
บริษทั นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
มาแล้วห้ารอบปี บญั ชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ท่สี งั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชี
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้
เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี บญั ชีนบั แต่วนั ทีพ่ น้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั จานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเ อเอส
จากัด โดยเป็ นการแต่งตัง้ ติดต่อกันจากรอบปี บญั ชี 2560 และ 2561 เนื่องจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จากัด เป็ น 1 ใน 4 บริษทั ชัน้ นาที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอตั รา
ค่าตอบแทนของผู ส้ อบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ท่ผี ่านมาได้เป็ นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ทัง้ นี้ บริษทั ที่เป็ นสานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษทั และบริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด
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รายชื่อผูส้ อบบัญชี

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั
2. นายประสิทธิ์ เยือ่ งศรีกลุ
3. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ลุ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)

ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่
4526
4174
4474
ปี 2562 (บาท)
1,900,000
ไม่มี

จานวนปี ท่ลี งลายมือชื่อ
รับรองงบการเงินของบริษทั
ในรอบ 5 ปี ท่ผี ่านมา
2 ปี (ปี 2560 และปี 2561)
ปี 2561 (บาท)
1,900,000
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจาปี ส้นิ สุด 31 ธันวาคม 2562 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ
ระเบียบวาระที่ 9:

พิจารณากิจการอืน่ ๆ ที่อาจดาเนิ นการได้ในที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกากับดู แล
กิจการที่ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ที่
ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มกี ารแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หมดโดยรวม
ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 51 ในวันที่ 8
มีนาคม 2562 (Record Date) ในกรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกรอกข้อความและ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษทั ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมเอกสารที่ตอ้ ง
นามาแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบ
ทัว่ ไป) หรือแบบ ค. (คัสโตเดียน) ได้จ าก www.goodyear.co.th/investor-relations โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบ
หนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ ในการรับหนังสือมอบฉันทะ ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รบั ลงทะเบียนเป็ นผูร้ บั
หนังสือมอบฉันทะแทน หรือท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีท่ที ่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
เป็ นผูอ้ อกเสียงแทนท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทาขึ้น และลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ตามรายการในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
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เลขานุการบริษทั
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
เพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน
มีคาถามที่ประสงค์จะให้บริษทั ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้ นี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษทั ท่าน
สามารถส่งคาถามล่วงหน้าถึง เลขานุ การบริษทั ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ gyth_cosc@goodyear.com หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-2902-2510
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์รบั รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
10 ส่งกลับมาที่ท่อี ยู่ขา้ งต้น หรือ โดย Email: gyth_cosc@goodyear.com หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2902-2510
เพือ่ บริษทั จะได้จดั ส่งให้แก่ท่านต่อไป
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายลูกา้ เครปาโชลี)่
กรรมการผูจ้ ดั การ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
รายงานการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 50
ในวันพุธ ที่ 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
(Mr. Andrew Michael Cooper)
8. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
9. นายวีฮอง เค็ก
(Mr. WeeHong Kek)

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

เลขานุ การบริษทั และที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชีประจาประเทศไทย บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คุณจัสติน่า แก๊บสกา
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั
Audit Partner
2. คุณอัมพร สมบัตอิ ารีพาณิช Senior Manager
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ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
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 กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษทั
ที่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทั มีทงั้ หมด 9 ท่านเข้าร่วมประชุมจานวน 9 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชีประจาประเทศไทย บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และทีป่ รึกษากฎหมายและสักขีพยานการ
นับคะแนนจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
จากนัน้ ได้ขอให้ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะศึกษากฎและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ส่ง
ให้ผูถ้ อื หุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธกี ารถามคาถาม การลงคะแนนเสียง ดังนี้
ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคาถาม
• ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และท่านที่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถถามคาถามที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กาลังพิจ ารณาโดยการยกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและจานวนหุน้ ที่ท่านถืออยู่
ก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ เพือ่ ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วน และถูกต้อง
ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง
• ท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนที่มอบให้ในขัน้ ตอนการลงทะเบียน
โดยหุน้ หนึ่งมีสทิ ธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
• การนับผลคะแนนจะคานวณโดยหักคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตร
เสีย (ถ้ามี) ออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ หรือจานวนฐานคะแนนเสียงตามที่
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั กาหนด และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
• เพือ่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนสาหรับกรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และท่านผูร้ บั มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น
เพือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้ดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนน
• สาหรับท่านที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้ว ย” โปรดวางบัตรลงคะแนนไว้บ นโต๊ะ ตามที่นงั ่ ของท่า น บริษทั จะ
ดาเนินการเก็บบัตรดังกล่าวเพือ่ เป็ นหลักฐานการลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
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• บัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น
ลงคะแนนเสียงเกินกว่ า 1 ช่ อ งในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น
กรณีคสั โตเดียน) หรือ กรณีทม่ี กี ารแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
จากนัน้ ดร. ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิ ดประชุม ผู ถ้ ือหุน้ มาร่วมประชุมมีดงั 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 เข้าร่ว มประชุมจานวน 38 ราย นับจานวนหุน้
รวมกันได้ 6,058,229 (หกล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สบิ เก้า ) หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 81.87 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
แล้วของบริษทั จานวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั จากนัน้ ประธานฯ
ได้มอบหมายให้คุณณภัทร เลขานุการบริษทั เป็ นผูด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
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 ทา
ขึ้นตามกฎหมาย และบริษทั ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วัน นับแต่วนั ที่จดั ประชุม และส่งให้แก่กระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทั แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม
ทางบริษทั ได้แจ้งแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุม ดังกล่าวใน หน้า 17 (สาหรับฉบับภาษาไทย) และ หน้า 15 (สาหรับ
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 ระชุมถามคาถาม
ที่ประชุมไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ 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 นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ

ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่ว มประชุมเพิ่มขึ้นอีกจานวน 5 ราย นับจานวนหุน้
รวมกันได้ 401 หุน้ รวมมีผู ถ้ ือหุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมทัง้ สิ้น 43 ราย นับจานวนหุน้
รวมกันได้ 6,058,700 หุน้

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับกิจกรรมของบริษทั
เลขานุ การบริษทั กล่าวต้อนรับคุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนาเสนอกิจกรรมการดาเนินงานของ
บริษทั ปี 2560 รวมทัง้ คาอธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ ายจัดการ สรุปได้ดงั นี้
ผลการดาเนินงานปี 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 ข้ามาทาตลาด
3) ราคาวัตถุดบิ หลักทีเ่ พิม่ ขึ้นสูงในช่วงครึ่งปี แรก ไตรมาสที่ 1 ประมาณ 18.6% ไตรมาสที่ 2 ประมาณ 16.2%
โดยบริษทั ได้ทาการปรับราคาจาหน่ ายเพื่อให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้น
(Gross Profit Margin) เมือ่ สิ้นปี อยู่ท่ี 19.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารหลักมาจากรายการหักหนี้สูญจานวน 20 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 และผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 46 ล้านบาท
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กิจกรรมการดาเนินงาน
บริษทั ยังคงมุง่ มันขยายช่
่
องทางจัดจาหน่ายโดยขยายเครือข่ายผูจ้ ดั จาหน่าย ศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ออโต้แคร์ ซึง่ ปัจจุบนั มี
ประมาณ 70 สาขาทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้บริการเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งในการรับรูต้ ราสินค้ากูด๊ เยียร์
ต่อผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ บริษทั ยังขยายช่องทางจาหน่ายผ่านทางศูนย์บริการรถยนต์ โมเดิรน์ เทรด และผูจ้ ดั จาหน่ายยาง
รถยนต์ Multi-brand ทัว่ ประเทศอีกด้วย
การขยายการลงทุนยางเครื่องบินเรเดียล โครงการก่อสร้างโรงงานยางเครื่องบินเรเดี ยล เป็ นไปตามกาหนดการและ
งบประมาณที่กาหนดไว้ โดยประธานบริหารสูงสุดจาก The Goodyear Tire & Rubber ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มา
เยีย่ มชมการผลิตยางเส้นแรกเมือ่ เดือนมีนาคม 2561 ทีผ่ ่านมา
ในส่วนพัฒนาการของบริษทั เกี่ยวกับการต่อ ต้านการทุจริต บริษทั ดาเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตของ
กู๊ด เยีย ร์ซ่ึง บัง คับ ใช้ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของกู๊ด เยีย ร์ท วั ่ โลก โดยบริษ ทั จะปฏิเ สธการท าธุ ร กิจ หรือ การได้ม าซึ่ง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับการดาเนินงานใด ๆ หากต้องแลกมาด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม การให้สนิ บน ของขวัญ รางวัล
หรือสิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมแบบเดียวกัน พนักงานของบริษทั ทุกท่านจะต้องได้รบั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต ในปี 2561 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าไม่พบเหตุเกี่ยวกับการทุจริต หรือการดาเนินงานที่ฝ่าฝื น
กฎหมายของบริษทั รวมถึงทีเ่ กี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานยางเครื่องบินใหม่ดว้ ย และในปี น้ ี บริษทั จะเข้าร่วมกับโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เมือ่ จบการนาเสนอ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมถามคาถาม
คุณชัยพัฒน์ สหัสกุล ผูถ้ อื หุน้ จานวน 500 หุน้ มีคาถาม ดังนี้
1. บริษทั มีผลกระทบจากหนี้เสีย และอัตราแลกเปลีย่ น ตามทีร่ ายงาน ทางบริษทั ดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือยัง
2. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ได้ทา Hedging หรือไม่ แก้ไขปัญหาอย่างไร
3. โครงการยางเครื่องบิน อัตราผลตอบแทนจากโครงการประมาณเท่าใด จะเริ่มมีรายได้เพิม่ มากขึ้นจากปี 2560 หรือไม่
4. กลยุทธ์ทางการแข่งขันของบริษทั ในเมืองไทยเป็ นอย่างไร
5. บริษทั เตรียมการรับมือกับ Disruptive Technology ทีจ่ ะเกิดในอนาคตอย่างไร
คุณฟิ นบาร์ โอคอนเนอร์ตอบคาถามที่ 1 ว่าหนี้เสียเกิดจากที่ลูกค้ามีปญั หาทางการเงินส่งผลต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ ซึ่งบริษทั ได้ติดตามทวงถามจนได้รบั ชาระหนี้เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริษทั ได้เพิ่มความ
ระมัดระวังมากขึ้นในการให้เครดิตกับลูกค้า และการขอหลักประกันเพิม่ เติมเมือ่ อนุมตั ิเครดิต
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ตอบคาถามที่ 2 และคาถามที่ 3 สาหรับคาถามที่ 2 ชี้แจงว่าธุรกิจของบริษทั มีสองส่วน คือ ส่งออก
และจาหน่ ายในประเทศ ซึ่งมีบญั ชีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกันแล้ว บริษทั จึงไม่
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จาเป็ นต้องทา Hedging เพื่อระมัดระวังความเสี่ยงในส่วนนี้ คาถามที่ 3 ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุน
ขยายยางเครื่องบินแบบเรเดียลสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยการลงทุนแบ่งเป็ น
3 ระยะมีอตั ราผลตอบแทนรวมที่ 9.9% (IRR) ระยะที่ 1 มีอตั ราผลตอบแทนรวมอยู่ท่ี 11.7%
คุณฟิ นบาร์ โอคอนเนอร์ ตอบคาถามที่ 4 และคาถามที่ 5 ดังนี้ คาถามที่ 4 กลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจของบริษ ทั
โดยรวม บริษทั ทาธุ รกิจทัง้ ตลาดส่งออก และตลาดในประเทศ ธุรกิจยางรถยนต์ มีตลาดหลักคือผูผ้ ลิตรถยนต์ (OE)
และยางรถยนต์ทดแทน ซึง่ ทัง้ สองตลาดบริษทั มีกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่าย รวมถึงรักษา
ไว้ซ่ึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ธุ รกิจยางเครื่องบิน ตลาดหลักคือตลาดส่งออก ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค อาเซียน และกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง สาหรับคาถามที่ 5 ชี้แจงว่า บริษทั ขอบคุณในคาแนะนา บริษทั ยังไม่
มีขอ้ มูลเพียงพอเกี่ยวกับประเด็นนี้ ซึ่งบริษทั จะต้องศึกษาถึงผลกระทบจาก Disruptive Technology เพิ่มเติมใน
อนาคต หากมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทั
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ จานวน 8,400 หุน้ มีคาถามดังนี้
1. โครงการสร้างโรงงานยางเครื่องบินแล้วเสร็จประมาณร้อยละเท่าใด ใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไร จะแล้วเสร็จเมือ่ ใด
2. ตามรายงานแจ้งว่ามีการผลิตยางเส้นแรกแล้วในเดือนมีนาคม โครงการจะรับรูห้ รือเริ่มมีรายได้เมือ่ ใด
3. โครงการได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI อยากทราบว่าสามารถหักค่าเสือ่ มได้ในอัตราเท่าใด และสิทธิประโยชน์
ที่ได้รบั เฉพาะเรื่องรายได้ หรือได้สทิ ธิประโยชน์จากการหักค่าเสื่อมได้เพิ่มขึ้นจากอัตราปกติดว้ ย เช่น 1.5 เท่า หรือ 2
เท่า
คุณพิพฒั น์ วรพิพฒั น์ตอบคาถามที่ 1 และคาถามที่ 2 สาหรับคาถามที่ 1 ชี้แจงว่าการก่อสร้างโครงการยางเครื่องบิน
เป็ นไปตามกาหนดการ และงบประมาณเป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ไิ ว้ คาถามที่ 2 ชี้แจงว่าโครงการจะเริ่มมีรายได้ประมาณ
ปลายปี น้ ี ซึ่งยางเส้นแรกที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคมยังไม่สามารถจาหน่ ายได้ เนื่องจากยังต้องผ่านการทดสอบ และ
รับรองเพือ่ ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณเย็บ ซู ชวน ตอบคาถามที่ 3 ว่าสิทธิประโยชน์ BOI ทีไ่ ด้รบั มีผลต่อรายได้อย่างเดียว
คุ ณ จัส ติ น่ า แก๊บ สกา ตอบค าถามที่ 3 เพิ่ม เติ ม ว่ า การหัก ค่ า เสื่อ มของบริ ษ ทั เป็ น ไปตามหลัก การบัญ ชี ท่ีใ ช้อ ยู่
เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในธุรกิจปัจจุบนั
คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ชี้แจงเพิม่ เติมว่า การหักค่าเสือ่ มนัน้ แม้จะเป็ นเครื่องจักร ก็ไม่อยู่ในบังคับว่าต้องหักเพียง 5
ปี แต่การใช้สทิ ธิประโยชน์ BOI การหักค่าเสื่อมจะเริ่มเมือ่ มียอดขายแรก สาหรับสิทธิประโยชน์ BOI จะไม่ได้ระบุว่าค่า
เสือ่ มหักได้เป็ นจานวนเท่าไร สิทธิประโยชน์ทเ่ี กี่ยวกับผลกาไรจากโครงการ คือ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
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คุณวีระศักดิ์ ศรีสคี ้ วิ ผูถ้ อื หุน้ จานวน 23,000 หุน้ มีคาถามดังนี้
1. โครงการลงทุนนัน้ จะเริ่มมีการก่อหนี้เมือ่ ใด
2. ค่าเสือ่ มราคาจากทรัพย์สนิ โครงการลงทุนจะเพิม่ ประมาณเท่าใด
3. สัดส่วนการส่งออกยางเครื่องบินเป็ นเท่าใด
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ ตอบคาถามทัง้ สามข้อ ดังนี้ โครงการลงทุนจะเริ่มมีการใช้เงินกูต้ ามที่ช้ ีแจงไว้ในรายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ส่วนค่าเสื่อมราคานัน้ จะยังไม่ส่งผลกระทบในปี น้ ี แต่ค่าเฉลีย่ รวมอยู่ท่ปี ระมาณ 12 ปี ตามมาตรฐาน
การบัญชี สาหรับสัดส่วนการส่งออกยางเครื่องบินประมาณ 90% ตลาดในประเทศประมาณ 10%
ที่ประชุมไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็ นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนน
ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
คุณณภัทร ได้รายงานผลประกอบการของบริษทั ดังนี้
ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษทั
หน่วย : ล้านบาท
จานวน

รายการ
2560

2559

สินทรัพย์รวม

5,676

5,285

หนี้สนิ รวม

1,668

1,261

รายได้รวม

4,000

3,898

กาไรสุทธิ

138

280

18.65

37.77

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )

ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี ส้นิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ถามคาถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป
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คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ ือหุน้ จานวน 8,400 หุน้ ถามว่า กาไรสุทธิลดลง 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 ตอบคาถามว่าการซื้อวัตถุดิบต้นทุนสูงขึ้น แต่วตั ถุดิบต่าง ๆ นามาใช้ในการผลิตซึ่งมีการเข้าออก
ของวัตถุดบิ ทีร่ วดเร็วจึงไม่ได้ประเมินในลักษณะของจานวนยอดรวม
คุณวิชยั ถามคาถามเพิ่มเติมว่า บริษทั ส่วนใหญ่กาหนดราคาแบบ Cost Plus จึงไม่น่าจะมีผลต่อกาไรของบริษทั ขอให้
ชี้แจงส่วนนี้เพิม่ เติม
คุณฟิ นบาร์ โอคอนเนอร์ ชี้แจงว่า การขายในประเทศที่ได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษทั ไม่
สามารถผลักภาระต้นทุนทัง้ หมดให้แก่ผูบ้ ริโภคได้ทงั้ หมด แต่บริษทั ได้มกี ารปรับราคาจาหน่ายขึ้น ในขณะที่คู่แข่งไม่ได้
ปรับราคาทาให้บริษทั สูญเสียรายได้บางส่วนในส่วนนี้
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายแบบโครงสร้างราคา Cost Plus เป็ นการขายส่งออก สาหรับในประเทศ
การขายไม่ได้กาหนดราคาเป็ น Cost Plus เมือ่ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนทัง้ หมดไปสู่ผูบ้ ริโภคได้จงึ มีผลกระทบต่อการ
ขายในประเทศ
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริษทั สาหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับปี 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
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่ว มประชุมเพิ่มขึ้นอีกจานวน 9 ราย นับจานวนหุน้
รวมกันได้ 23 หุน้ รวมมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมทัง้ สิ้น 52 ราย นับจานวนหุน้ รวมกัน
ได้ 6,058,723 หุน้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล สาหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คุณณภัทร แถลงเรื่องการอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2560 ว่า เนื่องจากบริษทั มีกาไรสุทธิ
และกาไรสะสมจากผลการดาเนินงาน ณ สิ้นปี 2560 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของบริษทั ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (ล ้านบาท)
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท/หุน้ )
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
จานวนหุน้
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 ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จากกาไรสุทธิและกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นเงินจานวน 20 บาทต่อหนึ่งหุน้ โดยเป็ นกาไรที่ได้เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้ จานวน คิดเป็ นจานวนเงิน 148 ล้านบาท และจะกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
สิทธิได้รบั เงินปันผลประจาปี 2560 (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24
พฤษภาคม 2561 และเห็นสมควรในการงดจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทุนสารองตาม
กฎหมายครบถ้วนแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาที่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยสามารถเลือกขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร เป็ นจานวนเท่ากับเงินปันผลที่ได้รบั คูณด้วย 0.25 โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องนาเครดิตภาษีท่คี านวณได้มา
รวมเป็ นเงินได้พงึ ประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับปี ภาษี 2561 เมือ่ ได้จานวนภาษีเป็ นเงินเท่าใด ให้นา
เครดิตภาษีทค่ี านวณได้ดงั กล่าวมาหักออกจากภาษีท่ตี อ้ งเสีย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคาถาม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้
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ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอและอนุมตั ิงดจัดสรร
กาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีทนุ สารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 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 นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
คุณณภัทร ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับหนึ่งในสาม ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 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 โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จาเป็ น
และเหมาะสมต่อการประกอบธุ รกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อย
เป็ นรายบุคคลในช่วงทีผ่ ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระในปี น้ ีกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ความจาเป็ นและเหตุผล
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
- กรรมการอิสระ*
เป็ นผู ท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และความ
(Mr. Athaporn Khaimarn)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็ น
ผูท้ รงคุณวุ ฒิดา้ นบัญชี และการตรวจสอบ
บัญชี และเคยดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
ในบริษทั การเงินและตรวจสอบบัญชีชนั้ นา
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กรรมการบริหาร

เ ป็ น ผู ้ท่ี มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้า ใ จ แ ล ะ มี
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 ่ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริษทั ในเรื่องการถือหุน้ ตาม
รายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กาหนดไว้เข้มงวดกว่ า
ข้อกาหนดขัน้ ตา่ ทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้ว ว่ า
นายอรรถพร ข่า ยม่า น จะสามารถให้ค วามเห็น ได้อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ และเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้
นายอรรถพร ข่ายม่าน ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน โดยวาระนี้เป็ น
วาระที่ 6 โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบ าลพิจ ารณาแล้ว เห็นว่ า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นที่มีค วามรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงินอย่างยิ่ง เป็ นผูท้ รงคุณวุ ฒิดา้ นบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
และเคยดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษทั การเงิน และตรวจสอบบัญชีชนั้ นา ทัง้ ยังปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดียง่ิ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยวันที่ 4 มกราคม 2561 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั แต่ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัตเิ หมาะสมในการเป็ นกรรมการมายังบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ กรรมการต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม ในปี น้ ีกรรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9
ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครัง้ นี้ได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดย
คานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในช่วงทีผ่ ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
ผู ถ้ ือ หุน้ พิจ ารณาอนุ มตั ิเลือ กตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ ง ตามวาระจานวน 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 ์
ไมเคิ ล คู เ ปอร์ (Mr. Andrew Michael Cooper) กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง อีก วาระหนึ่ ง โดยทัง้ สามท่ า นเป็ น ผู ท้ ่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สาหรับตาแหน่ ง
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กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่านายอรรถพร ข่ายม่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และไม่ได้ออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคาถาม
คุณประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากอาสาพิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ จานวน 1 หุน้ มีคาถามว่ากรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในครัง้ นี้ ดารงตาแหน่ ง
ติดต่อกันเกิน 9 ปี ทางบริษทั มีแนวคิดกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระหรือไม่ และมีนโยบายในเรื่องนี้
อย่างไร
ประธานฯ ตอบคาถามดังนี้
1. คุณอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติเหมาะสมอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ เนื่องจากมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี อีกทัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอิสระของบริษทั ฯ ด้วยดี และแสดงความเห็นอัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ เสมอมา
2. ทางบริษทั ฯ ไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี แต่บริษทั จะ
นาเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป
ไม่มคี าถามเพิม่ เติมจากทีป่ ระชุม
ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเลือกทัง้ คณะ หรือเลือกเป็ นรายบุคคลก็ได้ สาหรับการลงคะแนน หาก
เห็นด้วยก็ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน
ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
1. คุณอรรถพร ข่ายม่าน (Mr. Athaporn Khaimarn)
เห็นด้วย
6,058,721 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
[99.999983]
ไม่เห็นด้วย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
[0.000016]
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. คุณพิพฒั น์ วรพิพฒั น์ (Mr. Phiphat Vorapipat)
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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 นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ 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 นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
คุณณภัทร ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2561 รายละเอียด ดังนี้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ไม่ มีค ณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดาเนินการผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์แ ละความเหมาะสมเกี่ยวกับการทาหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้ นี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่ มีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รบั
เงินเดือ นจากบริษ ทั เท่า นั้น ที่มีสิท ธิไ ด้ร บั ค่ า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด ย่อ ยนี้ จึง เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2561
เท่ากับอัตราในปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตาแหน่ 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
ตาแหน่ ง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561

ปี 2560

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
ตาแหน่ 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: การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษทั ไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่
ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและ
การเติบโตของกาไรของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ประจาปี 2561 ตามอัตราทีเ่ สนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคาถาม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิ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 ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี
คุ ณณภัทรได้ข อให้ท่ีป ระชุมผู ถ้ ือ หุน้ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู ส้ อบบัญ ชีป ระจาปี ส้ ิน สุ ด 31 ธันวาคม 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รายละเอียด ดังนี้
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั จานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็น
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด โดยเป็ นการแต่งตัง้ ติดต่อกันจากรอบปี บญั ชี 2560 เนื่องจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เป็ น 1 ใน 4 บริษทั ชัน้ นาทีใ่ ห้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอตั ราค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ท่ผี ่านมาได้เป็ นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2561
โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ
กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ทัง้ นี้ บริษทั ที่เป็ นสานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษทั /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

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

ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่
4526
4174
4474

จานวนปี 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 ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจาปี ส้นิ สุด 31 ธันวาคม 2561 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถามเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี้ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี ส้ นิ สุด 31 ธันวาคม 2561 และกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,058,722 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
บัตรเสีย
1 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ซึง่ ถือเป็ นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8:

พิจารณากิจการอืน่ ๆ ที่อาจดาเนิ นการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้

ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 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
เลขานุการบริษทั

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ประวัตผิ ูท้ ่เี สนอให้พจิ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
1.
นายธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ ง
ตาแหน่ ง
(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล
อายุ
70 ปี
วันเดือนปี ท่ไี ด้รบั แต่งตัง้
22 มีนาคม 2553 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2562: 9 ปี 1 เดือน)
ครัง้ ที่ 1 22 มีนาคม 2553 – 29 เมษายน 2556 (3 ปี 1 เดือน)
วาระการดารงตาแหน่ ง
ครัง้ ที่ 2 29 เมษายน 2556 – 26 เมษายน 2559 (3 ปี )
ครัง้ ที่ 3 26 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2562 (3 ปี )
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
มี (คิดเป็ น 0.45% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา), University of Missouri, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั
พ.ศ.2535 – ปัจจุบนั

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

ประธานกรรมการ
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Chief Executive Officer,
บริษทั เกลือพิมาย จากัด
ประธานบริหาร,
บริษทั ป่ าตองบีชโฮเต็ล (ภูเก็ต) จากัด
ประธานบริหาร, บริษทั บ้านสมุย รีสอร์ท จากัด
กรรมการบริหาร, บริษทั อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์
จากัด

ไม่มี

1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ใน
รอบปี ทผ่ี ่านมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก) การดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ไม่มี
ข) การดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
•
•
•
•

Chief Executive Officer, บริษทั เกลือพิมาย จากัด
ประธานบริหาร, บริษทั ป่ าตองบีชโฮเต็ล (ภูเก็ต) จากัด
ประธานบริหาร, บริษทั บ้านสมุย รีสอร์ท จากัด
กรรมการบริหาร, บริษทั อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จากัด

ค) การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559-2561
ประชุม
คณะกรรมการ
การประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

2561
6/6 (100%)
1/1 (100%)
4/4 (100%)

2560
4/4 (100%)
1/1 (100%)
4/4 (100%)

2559
8/8 (100%)
2/2 (100%)
5/5(100%)

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล
53 ปี
3 สิงหาคม 2561
ครัง้ ที่ 1 3 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 (8 เดือน)
ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด)

อายุ
วันเดือนปี ท่ไี ด้รบั แต่งตัง้
วาระการดารงตาแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา
Bachelor’s degree in Economics
University of Rome, La Sapienza
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2561 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ.2558 – 2561
Managing Director Consumer Business
Emerging Markets,
The Goodyear Tire&Rubber Company
พ.ศ. 2557 - 2558
General Manager Southern Europe,
The Goodyear Tire&Rubber Company
พ.ศ. 2552 –2557
General Manager Italy & Greece,
The Goodyear Tire&Rubber Company
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายใน ไม่มี
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ใน
รอบปี ทผ่ี ่านมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก) การดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
ข) การดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
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ค) การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ประชุม
คณะกรรมการ
การประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
*ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการ บริษทั เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

2560
2/6 (33%*)
-*
2/4 (50%)*

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
ตาแหน่ งในบริษทั
(1) กรรมการอิสระ
(2) กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
อายุ
วันเดือนปี ท่ไี ด้รบั แต่งตัง้
วาระการดารงตาแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

42 ปี
26 เมษายน 2559
ครัง้ ที่ 1 26 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2562 (3 ปี )
ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด)
ไม่มี
MBA with an emphasis in Finance – Webster University Bangkok
campus, Bangkok
Bachelor of Business – Kasetsart University, Bangkok

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

Diploma of Japanese language – Bunka Institute of College, Tokyo,
Japan
DCP, Thai Institute of Directors (2548)
DAP, Thai Institute of Directors (2548)
พ.ศ.2547 – ปัจจุบนั
Vice President,
Thai Summit Group, Thailand
ไม่มี
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้กระทาโดย
ทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ใน
รอบปี ทผ่ี ่านมา

การดารงตาแหน่ งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก) การดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
ข) การดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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Vice President, Thai Summit Group, Thailand
ค) การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559-2561
ประชุม
2561
2560
2559
คณะกรรมการ
5/6 (83%)* 4/4 (100%) 8/8 (100%)
การประชุมผูถ้ อื หุน้
1/1 (100%) 1/1 (100%) 2/2 (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 (100%) 4/4 (100%)
7/7 (100%)
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
4/4 (100%) 4/4 (100%)
5/5 (100%)
*นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่อาจเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ครัง้ ที่ 6/2018 เนื่องจากการเดินทาง
เพือ่ ธุรกิจเร่งด่วน
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระที่ได้รบั การเสนอชื่อ
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ทผ่ี ่านมา
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา ไม่เป็ น
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็ น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ

ไม่มี

หมายเหตุ

นิยามกรรมการอิสระตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4
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นิ ยามกรรมการอิสระของบริษทั
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั มหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทัง้
คณะ และอย่างน้อยสามคนทีส่ ามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องทีส่ าคัญและปราศจากการครอบงาจากกลุม่
ทีม่ ผี ลประโยชน์อ่นื ใด เรียกว่า กรรมการอิสระ ในกรณีของบริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีกรรมการ
อิสระอยู่ 3 คน จากจานวนกรรมการ 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
นายอรรถพร ข่ายม่าน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(อายุ 75 ปี )
นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
(อายุ 71 ปี )
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
(อายุ 42 ปี )
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ในเรื่องการถือหุน้ ตามข้อ 1 ดังนี้
1 ) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ ุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2 ) เป็ นกรรมการที่ไม่มหี รือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา

ที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
3 ) เป็ นกรรมการที่ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
4 ) เป็ นกรรมการที่ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ

ขัดแย้ง ผู ถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ หรือ ผู ม้ ีอ านาจควบคุ ม ของบริษ ทั ในลักษณะที่อ าจเป็ น การขัดขวางการใช้
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วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มนี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ่มี ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การ
แต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญั ญามีภาระหนี้ท่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6) เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ยั ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8) ไม่ประกอบกิจ การที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ง ขันที่มีนยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษ ทั ย่อ ย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มนี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั
10) ต้องเป็ นผูท้ ผ่ี ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั
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รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
Name list and details of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders
รายชื่อกรรมการ
Independent Director
นายอรรถพร ข่ายม่าน
(อายุ 75 ปี )

ตาแหน่ ง
Position
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Athaporn Khaimarn
(Age 75 years)

Independent Director /
Chairman of the Audit
Committee

นายเย็บ ซู ชวน
(อายุ 71 ปี )

กรรมการอิสระ
การตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
Independent Director
the Audit Committee
the Nomination and Corporate
Governance Committee

Mr. Yeap Swee Chuan
(Age 71 years)

ที่อยู่
Address
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Goodyear (Thailand) Public Company Limited
50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng
Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani
Province 12120
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Goodyear (Thailand) Public Company Limited
50/9 Moo 3, Km. 36 Paholyothin Road, Khlong Nueng
Sub-District, Khlong Luang District, Pathumthani
Province 12120

กรรมการอิสระทัง้ 2 ท่านข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยถือว่ามีส่วนได้เสีย แต่ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่น ดังนัน้ กรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว
Two of the abovementioned independent directors are considered to have no conflict of interests in
all agenda except the agenda item 6–To approve the Board of Directors’ and the Sub Committees’
remunerations. Therefore, those independent directors who are granted proxies shall refrain from
voting in such agenda items.
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เงือ่ นไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม
1. กรณี ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
-

ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมกี ารแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงสาเนาหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
2. กรณี ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
-

ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 8) หรือ แบบ ค. ให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่จี ะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพือ่ ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผูร้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญผูม้ อบฉันทะ
ต้องลงนามกากับไว้ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(2) กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(3) กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ตบิ คุ คล:
- นิตบิ คุ คลไทย: สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจรับรองทีไ่ ด้ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันประชุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคลนัน้ ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการผูม้ อี านาจลง
นามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว (สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัตรประจาตัวข้าราชการ (กรณีท่กี รรมการเป็ น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือใบสาคัญประจาตัวคน
ต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีทก่ี รรมการเป็ นบุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว))
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นิติบุคคลต่างประเทศ: ผูม้ อี านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษทั ใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พบั ลิค) หรือหน่วยงานซึง่ มีอานาจ
หน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นา
หนังสือมอบฉันทะฉบับนัน้ ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ อี านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบ
ของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ ทาการรับรองผูร้ บั รองเอกสาร (โนตารี่พบั ลิค) อีกชัน้ หนึ่ง (ไม่เกิน 1 ปี นบั
จนถึงวันประชุม)
ทัง้ นี้ กรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศเป็ นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตัง้ ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยเป็ น Custodian รับฝากและดูแลหุน้ ไม่ตอ้ งใช้เอกสารแสดงตน แต่ตอ้ งมีเอกสารเพิ่มเติม
ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามรับมอบฉันทะเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยที่ ได้รบั อนุ ญาต
ประกอบธุรกิจ Custodian
(4) กรณี ใช้การพิมพ์ลายนิ้ วมือแทนการลงลายมือชื่อ: ให้พมิ พ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้
ว่า “ลายพิมพ์หวั แม่มอื ซ้ายของ .......” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์น้ ิวมืออันแท้จริงของผู ้
นัน้ และต้อ งพิมพ์ลายนิ้ ว มือ ต่ อ หน้าพยาน ซึ่ง พยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสาเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อม
กันด้วย
(5) ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 51 ถ้าผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
ผูถ้ อื หุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุ น้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ หรือ
เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่งเป็ นผูอ้ อกเสียงลงคะแนนแทนได้ รายละเอียด
ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5
(6) ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทาขึ้น
และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทก่ี ล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริษทั พร้อมเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องโดย
โปรดส่งถึงบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
(7) ผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ /
หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะเพือ่ ลงทะเบียน
3. กรณี ผูถ้ อื หุน้ ถึงแก่กรรม: ให้ผูจ้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจ อายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึง
วันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
4. กรณี ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ยาว์: ให้บดิ า-มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้
ผูอ้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดยนาสาเนาคาสัง่ ศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูป้ กครอง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา
หรือผูป้ กครองตามกฎหมายมามอบให้เป็ นหลักฐานโดยจะต้องนาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือสาเนา
ทะเบียนบ้านของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
5. กรณี ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ: ให้ผูอ้ นุ บาลหรือผูพ้ ิทกั ษ์ เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูอ้ นุ บาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์
ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจอายุไม่เกินหกเดือนนับจนถึงวันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
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การลงทะเบียนเพือ่ เข้าประชุม
เจ้าหน้าที่บริษทั จะเปิ ดรับลงทะเบีย นก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า สองชัว่ โมงก่อนเวลาประชุมหรือตัง้ แต่เวลา 08.00 น.
เป็ นต้นไป
บริษทั สงวนสิทธิท่จี ะอนุ ญาตให้บคุ คลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น
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กฏและข้อบังคับของบริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ที่เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
1. การประชุมผูถ้ อื หุน้
1.1 การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้าคนซึ่งมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง ในสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 32. การประชุมผู ถ้ ือ หุน้ ของบริษทั ให้จ ดั ขึ้น ณ ท้องที่อ นั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ ของบริษทั หรือจัง หวัด
ใกล้เคียงหรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
การประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า เป็ น
เรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งผูถ้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา คา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 36. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ทผ่ี ่านมากิจการของ
บริษทั ได้จดั การไป
2)
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
3)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
4)
การเลือกตัง้ กรรมการ
5)
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
6)
กิจการอื่น ๆ
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ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
1)
สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ ูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี
2)
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
1.2. องค์ประชุม
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า ยีส่ บิ
ห้าคนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่า การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่า การประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัด เพราะ ผูถ้ อื
หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุ น้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
1.3. คะแนนเสียง
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1)
2)
3)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงข้างมาก
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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ค)

การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

2. เงินปันผล
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร รวมทัง้ กาไรสะสม ในกรณีทบ่ี ริษทั มียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีกาไรสมควร
พอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
ด้วย
3. ทุนสารองตามกฎหมาย
ข้อ 42. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
4. กรรมการ
ข้อ 12. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 13. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขาด
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ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วน
ปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เขียนที่ ………………………………………………..
Written at

วันที่ ……. เดือน …………….…… พ.ศ. …….
Date ……Month…………….. Year…….

(1)

ข้าพเจ้า ……………….……………………. สัญชาติ ……………….. อยูบ่ า้ นเลขที่ ………………...ถนน………………………..……..
I/We,

Nationality

Residing at No.

Road

ตาบล/แขวง…………..…………อาเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………….…………..รหัสไปรษณี ย ์ .......................
Subdistrict

(2)

District

Province

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้ นรวม …………….…………………………หุ้น
as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of …………….ordinary shares,
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................................เสี ยง
and have the rights to vote equal to

(3)

Postal Code

votes

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสื อเชิ ญประชุม)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)

1. ชื่อ นายอรรถพร ข่ายม่าน

ตาบล/แขวง คลองหนึ่ง

Age 75 yrs, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng

อาเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี

District Klongluang

Province Pathumthani

2. ชื่อ นายเย็บ ซู ชวน

/
/
/
/
/

อายุ 75 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 50/9 ถนน พหลโยธิน กม.36

Mr. Athaporn Khaimarn

รหัสไปรษณี ย ์ 12120
Postal Code 12120

อายุ 71 ปี , อยูบ่ า้ นเลขที่ 50/9

หรื อ
or

ถนน พหลโยธิน กม.36

ตาบล/แขวง คลองหนึ่ง

Mr.Yeap Swee Chuan

Age 71 years, having an address at 50/9 Road Phaholyothin KM.36 Subdistrict Klongnueng

อาเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี

รหัสไปรษณี ย ์ 12120
หรื อ
District Klongluang
Province Pathumthani
Postal Code 12120
or
3. ชื่อ …………………………….. อายุ ……… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

ตาบล/แขวง …………… อาเภอ/เขต ……….…………….จังหวัด ….…………….…… รหัสไปรษณี ย…
์ …………หรื อ
Subdistrict
4.

District

Province

Postal Code

or

ชื่อ …………………………….. อายุ ……… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

ตาบล/แขวง …………… อาเภอ/เขต ……….…………….จังหวัด ….…………….…… รหัสไปรษณี ย…
์ …………หรื อ
Subdistrict

District

Province

Postal Code

or

5. ชื่อ ………………………………………….. อายุ ……… ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

ตาบล/แขวง …………… อาเภอ/เขต ……….…………….จังหวัด ….…………….…… รหัสไปรษณี ย…
์ ……………
Subdistrict

District

Province

Postal Code
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คนใดคนเหนึ่ งเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ้น
ครั้ งที่ 51 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ ม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุ งเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8
ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Fifty-First (51st) Annual Ordinary
General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 30 April 2019 at 10.00 a.m., at Meeting Room R6, the Renaissance
Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any adjournment thereof to any
other date, time and venue

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ที่ได้ ประชุ มเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda 1

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 50 held on April 25, 2018

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับกิจกรรมของบริษทั
Agenda 2

To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors on activities of the Company

(ระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้ อมรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018 with report of the
Auditor thereon

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 4 To consider and approve the declaration of dividend payment for the year ended 31 December 2018

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda 5

To consider and approve re-election of Directors who will retire by rotation

(ก)ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข)ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตามที่คณะกรรมการเสนอ
Vote for all the nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
Approve the individual appointment of director(s) as follows:

การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามา เป็ นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง:
Election of the directors as directors of the company to serve for another term:

1. ชื่อกรรมการ: นายธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง (กรรมการ)
Director’s name: Mr. Dhiraphorn Srifuengfung (Director)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ: นายลูกา้ เครปาโชลี่ (กรรมการบริ หาร)
Director’s name: Mr. Luca Crepaccioli (Executive Director)

3.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ: นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่ งเรื องกิจ (กรรมการอิสระ)
Director’s name: Miss Chanapun Juangroongruangkit (Independent Director)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุ ดย่ อยประจาปี 2562
Agenda 6 To consider and approve the Directors and the Sub-committees’ remunerations for the year 2019

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Agenda 8

To consider and approve the appointment of the Auditors and to fix their remuneration for the period ended 31
December 2019

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอืน่ ๆ ที่อาจดาเนินการได้ ในที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั (ถ้ ามี)
Agenda 9 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting (if any)

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

(5)

คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ…………………………………………………
The proxy’s statement or any other evidences (if any)……………….…………………………………..
(6) การลงคะแนนเสี ย งของผู้ รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่ า การลงคะแนนเสี ย งนั้ น
ไม่ ถูกต้ องและไม่ ใช่ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting
as a shareholders.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้ อเท็จจริงประการใด
ให้ ผ้รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting
considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any
fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉั นทะได้ กระทาไปในการประชุ มนั้น เว้ นแต่ กรณีที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ ออกเสี ยงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of proxy in any agenda that is not as
specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ……..………………………………… ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( ______________________ )

ลงชื่อ/Signed ……..………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ______________________ )

ลงชื่อ/Signed ……………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ______________________ )

ลงชื่อ/Signed ……………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ______________________ )

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8
หน้ า 5/7
Page 5/7
หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the
Proxy Form (No. 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉั นทะ จะต้ องมอบฉั นทะให้ ผ้ ูรับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one
proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุ ดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่ าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่ อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B
as attached.

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 50/9 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplementary Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited

สาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 51 วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์
กรุ งเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Fifty-First (51st) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 30 April 2019 at 10.00 a.m., Meeting
Room R6, the Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, No. 518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand, or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ............................................................................................................................................................................
Agenda

Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and resolve on my/our behalf in all respects as he/she thinks fit.

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote according to my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที่ ...................... เรื่อง

เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)

Agenda

Election of Directors (continued)

Subject:

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………….
Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบพิมพ์หนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
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แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 51
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2 125 5000
โทรสาร: 0 2 125 5001
รถไฟฟ้ า BTS สถานีชดิ ลม ทางออกหมายเลข 2
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2561 แบบรูปเล่ม
2018 Annual Report Requisition Form in Hard Copy
เรียน เลขานุการบริษทั
Dear Company Secretary
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………จานวนหุน้ ………………………………………….
I/We
No. of shares
ทีอ่ ยู่………………………………………..………………………………………………………………………………..
Address
มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2561 แบบรูปเล่ม โดยให้จดั ส่งไปยังทีอ่ ยู่ของข้าพเจ้า ดังนี้
Request for a printed documents of 2018 Annual Report, deliver to my address as follows:



บริษทั จัดส่งไปยังทีอ่ ยู่ของข้าพเจ้าตามที่ได้แจ้งไว้ขา้ งต้น
The Company sends the documents to the same address as above-mentioned
บริษทั จัดส่งไปยังทีอ่ ยู่ตามด้านล่างนี้
The Company sends the documents to the address below:
เลขที่
หมูท่ ่ี
ซอย
หมูบ่ า้ น
Address no.
Moo
Soi
Village
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
Road
Sub-District District
Province
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์
Zip Code
Tel.

เมือ่ กรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งถึง “เลขานุ การบริษทั ” ทางโทรสารที่หมายเลข (66)0-2902-2510 หรือ
ส่ง Email มาที่ gyth_cosc@goodyear.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษทั เพื่อบริษทั จะได้ดาเนินการตามความประสงค์
ของผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
After completion of the information above, please send this form to “Company Secretary” via the facsimile
number (66)0-2902-2510 or by email: gyth_cosc@goodyear.com or send to Company’s address. The
Company will further process pursuant to the shareholder’s request.
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลด รายงานประจาปี 2561
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย โดยบริษทั ศู นย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามทีป่ รากฏในเอกสารแนบ 2) ตามขัน้ ตอน ต่อไปนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดทีข่ อ้ ความนัน้ เพือ่ ดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีท่ไี ม่มขี อ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ อื หุน้ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application)
อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ LINE เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน LINE
เข้าไปใน LINE แล้วเลือก Add friends (เพิม่ เพือ่ น) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader

→ สแกน QR Code

3. เปิ ดแอปพลิเคชัน Facebook
ใช้ฟงั ก์ชนั ่ ค้นหา ค้นหาคาว่า QR code → สแกน QR Code
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