
 

 

 

 

 
 

 

 
 

เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที ่46 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัจนัทร์ท่ี 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) 
 
 
  



                          หนา้ 1 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

สารบัญ 
 
เร่ือง 

 
หน้า 

 
หนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 46 

 
2 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 45 8 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  CD รายงานประจ าปี 2556และงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
                             (แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี) 

- 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
                             ที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

22 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  นิยามกรรมการอิสระ 26 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 27 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข 30 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7  เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารที่ตอ้งน ามาแสดง 
                            ในวนัประชุม 

36 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8  กฎและขอ้บงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่เกี่ยวกบัการประชุมสามญั 
                            ผูถ้ือหุน้ 

38 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9  แผนท่ีสถานท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 46 41 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบหนงัสือ 42 

 



                          หนา้ 2 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

        วนัที่ 28 มีนาคม 2557 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 46 
 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย: 
 
1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 45  
2. CD รายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทั และงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
3. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 
6. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข 
7. เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
8. กฎ และขอ้บงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 46 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบหนงัสือ 
 
ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 46 ในวนัจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย    
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 45 ประชุมเม่ือวันที่            

29 เมษายน 2556 
 
ข้อมูลประกอบ: ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 45 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
บริษทัไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 45 เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2556 ซ่ึงส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวไดน้ าส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และน าส่งกระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแลว้  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 45 ดงักล่าว ควรไดรั้บการอนุมติั
ตามที่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ว่าถูกตอ้ง 



                          หนา้ 3 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับกิจการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ข้อมูลประกอบ: รายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทั และงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2   
 
ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะไดรั้บการร้องขอใหพ้ิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบักิจการของบริษทั และ
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีแลว้ สรุป
สาระส าคญัดงัน้ี  
 

รายการ จ านวน 
สินทรัพยร์วม 4,477 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม    888 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 3,608 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ    329 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน   44.47 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ควรพิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบักิจกรรมของ
บริษทั และอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 
บริษทัมีก  าไรสุทธิ และก าไรสะสมจากการด าเนินงาน ณ ส้ินปีบญัชี 2556 เพียงพอแก่การประกาศจ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทั 
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นอนุมัติ             
การประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นเงินจ านวน 20 บาทต่อหน่ึงหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน   
148 ลา้นบาท คณะกรรมการไดร้วบรวมรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2556 ณ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 
(Record Date) และไดร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธี                     
ปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2557 
 
ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในอัตราหน่ีงในสาม 
  รวม -3 คน คอื 
 
ข้อมูลประกอบ: ประวติักรรมการท่ีเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 



                          หนา้ 4 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

1. นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
2. นายเควก ไค่ วตัต ์(Mr. Quek Khai Whatt) กรรมการ 
3. นายเบรนดนั ฟอกซ์ (Mr. Brendan Fox) กรรมการบริหาร 
 
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระน้ีเป็นกรรมการอิสระหน่ึงท่าน (นายเยบ็ ซู ชวน) และอีกสองท่านเป็น
กรรมการไม่อิสระ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น กรรมการตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม ในปีน้ีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้ งหมด          
9 ท่าน และกรรมการดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  
 
การสรรหากรรมการในคร้ังน้ีไดผ้่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ โดยพิจารณาคุณสมบติัใน
ดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึ งผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงท่ีผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรน ารายช่ือกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งในปีน้ีเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจ าปี 2557 ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการโดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกบัการท าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู ่                
ในประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการน้ี คณะกรรมการจึงเสนอให้
ก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2556) 
 

ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 
1. ประธานกรรมการ ปีละ 450,000 บาท ปีละ 450,000 บาท 
2. กรรมการ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ           
ไดผ้่านการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของก าไรของบริษัท                   
จึงเห็นสมควรอนุมติัใหก้  าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามอตัราที่เสนอ 
  



                          หนา้ 5 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทประจ าปี 2556 ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั สอดคลอ้ง
กบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัการท าหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2557 ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2556) 
 

ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  ปีละ 300,000 บาท  ปีละ 300,000 บาท 
2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่ าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุม
คณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโต
ของก าไรของบริษทั จึงเห็นสมควรอนุมติัใหก้  าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอตัราที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทประจ าปี 2556 ซ่ึง
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการ
ท าหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอให้ก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ   
ธรรมาภิบาลของบริษทัปี 2557 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2556) 
 

ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 
1. ประธานกรรมการ  ปีละ 50,000 บาท  ปีละ 50,000 บาท 
2. กรรมการ ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรกต็ามการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และ          
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจ
และการเติบโตของก าไรของบริษทั เห็นสมควรอนุมติัใหก้  าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั
ตามอตัราที่เสนอ 
  



                          หนา้ 6 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน         
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษทัแลว้ เพื่อ
ขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจ าปี 2557 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ   
งบการเงินของบริษทั 
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู ้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท          

ปี 2556) 
2. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2552-2554) 
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั อีกทั้งยงัปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดีตลอดมา และขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวน 
1,821,968 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนสองหม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยหกสิบแปดบาท)  
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) 
ค่าสอบบญัชี 1,821,968 1,821,968 
ค่าบริการอื่น ๆ  ไม่มี ไม่มี 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง      
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 9: เพื่อรับทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการ 
 
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรไดรั้บทราบภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทัในปีที่ผ่านมา โดยนายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้  าเสนอในวนัประชุม 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ควรรับทราบในเร่ืองน้ี 



                          หนา้ 7 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณากิจการอ่ืน ๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 
บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือก
เพื่อเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือ
กรรมการหรือระเบียบวาระมายงับริษทั 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ควรรับทราบในเร่ืองน้ี 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว              
ทั้งน้ี บริษทัก  าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 46         
ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 (Record Date) และได้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์              
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 13 มีนาคม 2557 
 

หากผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกขอ้ความและลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้
เจา้หนา้ที่รับลงทะเบียน เป็นผูรั้บหนังสือมอบฉันทะแทนกรรมการ   อน่ึง ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทัดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่าน
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู ้ออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตามรายการ          
ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7 ทั้งน้ีขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7 
มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 

เพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน 
มีค  าถามท่ีประสงค์จะให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมคร้ังน้ี หรือขอ้มูลอื่น ๆ ของบริษทั ท่าน
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ถึงเลขานุการบริษทัไดท้างจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ gyth_cosc@goodyear.com หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-2909-8068 
 

อน่ึง หากผูถ้ือหุน้ท่านใดตอ้งการรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2556 ของบริษทั ท่านสามารถติดต่อขอรับได ้โดย
กรอกแบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 ส่งกลบัมาที่ เลขานุการบริษทั บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ  าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือโดย                      
Email: gyth_cosc@goodyear.com หรือโดยโทรสารหมายเลข 0-2909-8068 เพื่อบริษทัจะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านต่อไป 
 
โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 

 
 
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 
กรรมการผูจ้ดัการ

mailto:gyth_cosc@goodyear.com
mailto:gyth_cosc@goodyear.com


ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 45                  หนา้ 8 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 45 

ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. 
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ 

เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
 
1. นายธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
2. นายสุทธิพงษ ์วรรณวานิช  กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเคนเนธ ล ีไวท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
5. นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
6. นายราลฟ์ มาร์คส แคเบรร่า กรรมการบริษทั 
7. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์ กรรมการบริหาร 
8. นายเควก ไค่ วตัต ์ กรรมการบริษทั 
9. นายเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล กรรมการบริหาร 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
1. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  Audit Partner 
2. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร  Audit Partner 
3. นายสิรวฒัน์ แสงมหาชยัSenior Audit Manager 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนนเสียง บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
นางสาวกชกร ค าเอี่ยม 
 
เร่ิมการประชุม  
 
การประชุมเร่ิมข้ึนในเวลา 10.30 นาฬิกา 
 
คุณธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ไดท้  าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มีผูถ้ือหุน้และผูรั้บ
มอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมจ านวน 48 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้ 6,163,259 (หกลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสาม
พนัสองร้อยหา้สิบเกา้) หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.96 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ของบริษทัจ านวน 7,400,000 (เจ็ดลา้นส่ี
แสน) หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
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ก่อนเร่ิมตน้พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะศึกษากฎและขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
การประชุมสามญัของผูถ้ือหุน้ ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถ้ือหุน้โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นของบริษทัสามารถถามค าถามที่เกี่ยวกบัวาระการประชุม 
ตามที่เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้วิธีการให้ทราบแลว้ ซ่ึงประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการบริหารของบริษทัจะตอบ
ค าถามตามล าดบั ในการประชุมคร้ังน้ี ผูถ้ือหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่มอบให้ใน
ขั้นตอนการลงทะเบียน โดยหุน้หน่ึงหุน้มีสิทธิลงคะแนนไดห้น่ึงเสียง 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 44 ที่ได้ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 
2555 
 
ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 44 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2555 ซ่ึง
ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชยต์ามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 44 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 26 
เมษายน 2555 ดงักล่าว 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 44 ที่ไดป้ระชุมเม่ือ
วนัที่ 26 เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 6,142,972 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
ก่อนข้ึนวาระท่ี 2 น้ี คุณวิชยั จิรเจริญกุล ผูถ้ือหุน้ของบริษทั จ านวน 16,200 หุน้ ทกัทว้งเร่ืองการก าหนดวาระการประชุมว่า 
ควรจะแยกเร่ืองการรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั ต่างหากจากการพิจารณาเพื่ออนุมติังบการเงินของ
บริษทัส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงประธานฯ และคุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช กรรมการผูจ้ัดการช้ีแจงว่า 
เร่ืองการรับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัและการพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัสามารถรวมพิจารณา
ในวาระเดียวกนัไดพ้ร้อมทั้งจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถามถึงการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและงบการเงินท่ีน าเสนอเพื่อ
การอนุมัติ ส่วนรายงานการประชุมสามารถบันทึกมติแยกกันเป็น2 ส่วนว่าผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษทั และอนุมติังบการเงินของบริษทั และขอใหด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 
ประธานฯ ไดฉ้ายวีดิทศัน์เพื่อเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษทัในปี 2555 นบัตั้งแต่การฟ้ืนฟูโรงงานท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากมหาอุทกภยั การเร่ิมผลิตยางใหม่อีกคร้ังหลงัจากการฟ้ืนตวั และการเปิดตวัรายการส่งเสริมการขายออกสู่ตลาด 
จากนั้น ประธานฯ ไดน้ าผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้สู่การประชุมวาระท่ี 2 ต่อไป 
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วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับกิจกรรมของบริษัท และพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
หลงัจากฉายฉายวีดิทศัน์แลว้ คุณวิชยั จิรเจริญกุล ผูถ้ือหุน้ของบริษทั จ านวน 16,200 หุน้ ขอใหป้ระธานฯ อธิบายผล
ประกอบการของปีท่ีผ่านมา พร้อมแจง้รายละเอียดเร่ืองการลงทุน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถา้หากมี) การปฏิบติังานของ
พนกังาน และการตลาด วา่มีส่ิงใดกระทบกบับริษทับา้งหรือไม่ 
 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า รายละเอียดการด าเนินงานของบริษทัในปีท่ีผ่านมา ไดร้ายงานไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัแลว้ จึง
ขอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาเน้ือหาจากรายงาน และซักถามในประเดน็ท่ีมีขอ้สงสัย และคุณสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช กรรมการ
ผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่าเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาตามวีดิทศัน์ท่ีฉาย ผูถ้ือหุน้จะเห็นว่า บริษทัไดร้ายงานเหตุการณ์น ้าท่วมนบัตั้งแต่ 
ปี 2554 ล่วงเลยมาถึงปี 2555 สรุปส่ิงท่ีกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั พร้อมกบัเสนอการปฏิบติังานของบริษทัในไตร
มาสแรกของปี 2556 จากนั้น คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช จึงไดร้ายงานผลประกอบการของบริษทัไวด้งัน้ี  
 

รายการ จ านวน 
สินทรัพยร์วม 4,446 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 1,034 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 3,480 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ 892 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุน้ 120.50 บาท 

 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช และประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสใหถ้ามค าถามเกี่ยวกบังบการเงินต่อไป  
 
คุณวีระศกัด์ิ ศรีสีค้ิว ผูถ้ือหุน้ของบริษทั จ านวน 23,200 หุน้ ตั้งค  าถามเร่ืองงบก าไรขาดทุน เพราะเห็นว่าบริษทัมีก  าไร 891 
ลา้นบาท แต่เม่ือดูในรายละเอียดจะพบวา่บริษทัยงัขาดทุนอยู ่ โดยก าไรมาจากรายไดช้ดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์
อุทกภยั หมายความว่า หากมองในแง่ผลการด าเนินงานของบริษทันั้นยงัไม่ดีข้ึน จึงขอซักถามถึงหมายเหตุงบการเงิน หนา้ 
62 ขอ้ 23 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ ณ ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2555 เห็นว่าในการขายในประเทศ มีรายได้
จากการขาย 1,700 กวา่ลา้นบาท และก าไรขั้นตน้ 327 ลา้นบาท คุณวีรศกัดิ์  ค  านวณออกมาไดป้ระมาณ 19% เทียบกบัปี 2554 
มีรายไดจ้ากการขาย 1,735 ลา้นบาท แต่มีก  าไรขั้นตน้ 460 ลา้นบาท อยูท่ี่ประมาณ 27% คุณวีระศกัดิ์ จึงถามถึงสาเหตุที่ท  าให้ 
margin ในปี 2555 ลดลง  และขอค าช้ีแจงเร่ืองการขายส่งออก ท่ีคุณวีระศกัด์ิ ไดค้  านวณแลว้ พบก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน 
ในปี 2555 margin อยูท่ี่ประมาณ 10% เพิ่มข้ึนมาจาก margin ในปี 2554 ร้อยละ 5.2% จึงสอบถามถึงสาเหตุที่ท  าให ้margin 
ในการขายส่งออกสูงข้ึน และบริษทัจะสามารถรักษาระดบั margin น้ีไวไ้ดห้รือไม่ 
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช ตอบค าถามของคุณวีระศกัด์ิ ไวด้งัน้ี  
 
เร่ืองก าไร ตามที่ คุณวีระศกัดิ์  กล่าวไวว้่า ถึงแมต้ามงบการเงินจะเห็นว่ามีก  าไรถึง 892 ลา้นบาท แต่หากพิจารณาแลว้อาจ
เหมือนว่าจะติดลบนั้น คุณสุทธิพงษ ์ช้ีแจงว่า ถา้หากน ารายรับมาหกัจากเงินค่าชดเชย และหกัค่าใชจ่้ายแลว้ ผลประกอบการ 
คือ มีก  าไร (ไม่ติดลบ) แต่ก  าไรอาจจะนอ้ยลงกว่าปี 2554  
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บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

 
ส าหรับเร่ืองก าไรขั้นตน้ของบริษทั คุณสุทธิพงษ์ ช้ีแจงว่าตลาดส่งออก ก  าไรของปี 2555 จะดีกว่าปี 2554 เน่ืองจากเกิด
ปัญหาน ้าท่วมตั้งแต่วนัท่ี 20 ตุลาคม 2554 โรงงานของบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงานทั้งหมด บริษทัมีตน้ทุนคงท่ี ซ่ึงโดย
ปกติบริษทัจะมีรายรับเกิดข้ึนเพื่อเฉลี่ยตน้ทุน แต่จากเหตุการณ์น ้ าท่วมปลายปี 2554 บริษทัมีประเด็นการซ่อมแซม (fix 
cost) เกิดข้ึน ท าใหไ้ม่มีรายไดเ้พื่อเฉลี่ยตน้ทุนตามวิธีการปกติเน่ืองจากการหยุดผลิตไป 2- 3 เดือน ท าให้ผลก าไรขั้นตน้
ส าหรับปี 2555 ต ่าลง เพราะบริษทัใชเ้วลาฟ้ืนฟูโรงงานจากน ้าท่วมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2555 
 
บริษทัไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไปว่า จากภาวะน ้ าท่วม บริษทัคาดการณ์ว่าจะเปิดการผลิตและด าเนินงานไดต้ามปกติอีก
คร้ังในเดือนพฤษภาคม 2555 แต่เน่ืองดว้ยความทุ่มเทของพนักงาน Goodyear ทุกคน บริษทัสามารถเร่ิมตน้ผลิตสินคา้อีก
คร้ังไดต้ั้งแต่ตน้เดือนเมษายน 2555 ท าใหบ้ริษทัมีสินคา้เพียงพอที่จะส่งออกตามความตอ้งการของตลาดส่งออก เหล่าน้ี เป็น
เหตุผลที่ท  าใหต้น้ทุนลดลง ประกอบกบัการบริหารจัดการเร่ืองตน้ทุนท าให้ผลก าไรจากการส่งออกของปี 2555 ต ่ากว่าปี 
2554 ซ่ึงทั้งหมดเป็นผลกระทบจากน ้ าท่วม อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 หลงัจากบริษทักลบัมาผลิตยางไดอ้ีกคร้ัง บริษทัจึง
รีบเร่งผลิตเพื่อด าเนินการใหไ้ดเ้ร็วกว่าปกติ และมีก  าไรที่ดีที่มาจากยอดส่งออก 
 
ส าหรับการขายในประเทศ เหตุท่ีก  าไรขั้นตน้ในปี 2555 ต ่ากว่าปี 2554 นั้น มาจากผลกระทบจากน ้ าท่วมไตรมาสสุดทา้ย
ของปี 2554 และในไตรมาสแรกของปี 2555 ท่ีบริษทัตอ้งหยุดการผลิตในช่วงตน้ปีเพื่อฟ้ืนฟูโรงงานจากน ้ าท่วม บริษัท
จ าเป็นตอ้งน าเข้าสินค้าจากบริษทัเครือ Goodyear เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อน ามา
จ าหน่ายทดแทนของที่ควรจะผลิตไดใ้นประเทศ ตน้ทุนของสินค้าที่น าเข้ามาขายสูงกว่าการผลิตในประเทศ บริษทัมี
ทางเลือกเดียวคือการน าเขา้สินคา้มาเพื่อขาย เพื่อรับผิดชอบต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้บริษทัโรงงานประกอบรถยนต์ ลูกคา้ใน
ตลาดทดแทน ร้านคา้ ดีลเลอร์ต่างๆ หากบริษทัหยดุส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้เหล่าน้ี ลูกคา้ทุกรายจะไดรั้บผลกระทบ และอาจ
ส่งผลใหไ้ม่กลบัมาซ้ือยางรถยนตจ์ากบริษทัอีก ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงกระทบต่อก าไรขั้นตน้ของยอดขายในประเทศ 
 
คุณวีระศกัด์ิ ศรีสีค้ิว ผูถ้ือหุ้นของบริษัท ตั้ งค  าถามต่อไปว่า หลงัจากท่ีบริษทัผลิตเต็มได้ท่ีแลว้ margin ของการขายใน
ประเทศควรจะกลบัคืนสู่สภาวะปกตินั้นใช่หรือไม่ ซ่ึงถา้เป็นไปได ้margin ควรอยูท่ี่ประมาณ 26 – 27% 
 
คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ช้ีแจงขอ้ซักถามของคุณวีระศกัด์ิว่า ช่วงที่บริษทัน าสินคา้เขา้มาขายในช่วงปี 2555 นั้นท าให้
บริษทัตอ้งแบกรับภาระเร่ืองตน้ทุนสูง และเม่ือโรงงานกลบัมาผลิตเพื่อขายอีกคร้ัง ปรากฏว่าตลาดยางรถยนต์เร่ิมไม่สดใส
เพราะผลกระทบจากตลาดยโุรป โรงงานคู่แข่งที่มีฐานการผลิตในประเทศต่างก็ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกได ้และ
ตอ้งหนัมาจ าหน่ายยางในประเทศเช่นกนั ท าใหบ้ริษทัตอ้งเผชิญภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ปัญหา คือ บริษทัตอ้งน าเขา้สินคา้
เพื่อขาย ท าใหต้น้ทุนสูง และขอ้สองคือการแข่งขนัทางตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากนั้นเป็นผลกระทบจากปัจจยัภายนอก 
 
บริษทัก  าลงัด  าเนินการเพื่อใหก้  าไรของบริษทัสูงข้ึน ประการแรก บริษทัพยายามน าเสนอสินคา้ในกลุ่มพรีเม่ียม เพราะก าไร
ขั้นตน้ดีกว่าของตลาดล่างทัว่ไป จึงเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งท ากิจกรรมทางการตลาดอย่างรุกหนักเพื่อให้เขา้ถึงผูใ้ชสิ้นค้า  
มากยิ่งข้ึน ประการที่สอง คือ บริษทัก าลงัพยายามควบคุมค่าใชจ่้ายของบริษัท เพราะปีที่ผ่านมา บริษัทไดพ้ยายามลด
ค่าใชจ่้ายดว้ยการตดังบประมาณ เพื่อให้บริษทัสามารถท าก  าไรไดดี้ข้ึน และต่อเน่ืองมาในปี 2556 ซ่ึงผูถ้ือหุ้นไดเ้ห็นจาก   
วีดิทศัน์ที่ไดเ้สนอไปแลว้  
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คุณวีระศกัด์ิ ศรีสีค้ิว ผูถ้ือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าการส่งออกสินคา้ บริษทัไดก้  าหนด เกณฑ์ margin ไวอ้ย่างไรหรือไม่ 
เพราะจากที่ผูถ้ือหุน้ไดดู้ยอ้นหลงัเห็นว่า margin ต ่ามาก เพียงประมาณ 5% ในบางปี margin เพียง 2% แต่เม่ือปี 2555 บริษทั
ส่งออกได ้margin ประมาณ 10% ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ส าหรับปีน้ี (พ.ศ. 2556) บริษทัสามารถบอกไดห้รือไม่ว่า 
margin การส่งออกจะอยูท่ี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต ์และภาวะค่าเงินบาทแขง็ตวัในตอนน้ีมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไรบา้ง 
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช ช้ีแจงว่า ตลาดส่งออก บริษทัใชร้าคาโอน คือ ตน้ทุนบวกกบั margin โดยไดร้วมค่าเงินบาท ค่า
สิทธิการคา้ที่ตอ้งช าระใหบ้ริษทัแม่ในการใช ้brand Goodyear เขา้ไปก่อนแลว้ในตน้ทุน จากนั้น จะบวกกบัผลก าไรท่ีบริษทั
ตอ้งการ ซ่ึงเป็นระเบียบวิธีปฏิบติัของ Goodyear ทัว่โลก ส่วนหน่ึงเพราะบริษทัเป็นบริษทัขา้มชาติ เป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์ผูถ้ือหุน้ใหญ่เป็น Goodyear USA ระเบียบวิธีปฏิบติัทางบญัชี บริษทัตอ้งอิงเกณฑต์ามของบริษทัแม่  
 
ก าไรของบริษทัในปีก่อนหน้านั้น เป็นก าไรสุทธิแล้ว เพราะว่าบริษัทมีตน้ทุนคงท่ี ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ประกนัสินคา้ ค่าความเสียหายของสินคา้ ค่าด  าเนินการจดัการดา้นการตลาดอีก ซ่ึงถือเป็นขอ้ดีขอ้แรก ส่วนที่สองเป็นส่วน
ส าคญัส าหรับ Goodyear ประเทศไทย เพื่อให้ไดก้  าลงัการผลิตในจุดท่ีเหมาะสมและมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่าลง มิฉะนั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อการขายในประเทศว่าตน้ทุนสูง ท าใหข้ายไม่ได ้ทั้งน้ี เพราะเกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงและคู่แข่งของบริษทั
ส่วนใหญ่จะใชร้าคาน าทั้งหมดในการสร้างแบรนด ์ 
 
บริษทัตอ้งเรียนยืนยนัว่า การจัดการดา้นการส่งออกและขายในประเทศเป็นการจัดการท่ีเอื้อกนัเป็นอย่างมาก และส่ิงท่ี
บริษทัท าอยูน่ั้น บริษทัเห็นว่ามีความเหมาะสมแลว้ในขณะน้ี ส่ิงท่ีบริษทัตอ้งเดินหนา้อย่างหนักตอนน้ีคือเร่ืองการตลาดใน
ประเทศ ซ่ึงบริษทัพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะขายในประเทศใหไ้ดม้ากข้ึน เพราะบริษทัทราบดีว่าการแข่งขนัยงัสดใสอยู่ ถึงแม้
การแข่งขนัจะรุนแรงกต็าม 
 
คุณวีระศกัด์ิ ศรีสีค้ิว ผูถ้ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกบัหมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 59 ขอ้ 22 รายการกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
ค่าบริการทางดา้นเทคนิคของบริษทัใหญ่มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ท่ีเพิ่มจาก 2.389 ลา้นบาทเป็น 20 ลา้นบาท ผูถ้ือหุ้น
สอบถามวิธีการคิดค านวณค่าบริการน้ี 
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช ช้ีแจงว่า ค่าบริการทางดา้นธุรกิจการผลิตเป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เกิดจากการท่ีบริษทั
จ าเป็นตอ้งเรียกขอความช่วยเหลือจากบริษทัแม่ ยกตวัอย่างเช่น ในปี 2555 บริษทัตอ้งการฟ้ืนฟูกระบวนการผลิตทั้งหมด 
ตอ้งซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและโรงงาน บริษทัตอ้งการวิศวกรที่เช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาให้ค  าแนะน า ซ่ึงบริษทัแม่ไดส่้งช่าง
ผูเ้ช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกาเขา้มาด าเนินการช่วยเหลือ กล่าวคือ เป้าหมายของบริษทัในปี 2555 คือ ท าทุกวิถีทางเพื่อให้
กระบวนการผลิตกลบัมาเป็นเหมือนเดิมไดเ้ร็วที่สุด เป็นค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นตอ้งใช ้และเม่ือเทียบกบัความเสียหายอื่นๆ แลว้
ถือว่าเป็นจ านวนไม่มาก เพราะส่ิงท่ีบริษทัไดม้าคือการกลบัไปผลิตท่ีเร็วกว่าก  าหนด 1 เดือน 
 
คุณวีระศกัด์ิ ศรีสีค้ิว ผูถ้ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัหมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 64 ในหมายเหตุ  
ขอ้ 25 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในรายงาน เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2556 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจที่จะขายอุปกรณ์บางส่วน โดย
ขายในราคาใกลเ้คียงกบัมูลค่าคงเหลือทางบญัชี ประมาณ 35 ลา้นบาทภายใน 31 มีนาคม 2556  
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คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช ช้ีแจงว่า ส่ิงท่ีขายเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชเ้พราะมีผลกระทบจากน ้ าท่วม บริษทัไดแ้จ้งกบัตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัแลว้ ซ่ึงผูถ้ือหุ้นสามารถเช็คขอ้มูลบน website เร่ืองการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยร์ะหว่างบริษทั Goodyear และประกาศไวบ้นเวบ็ไซตป์ระมาณวนัที่ 10 เมษายน 2556  
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล ผูถ้ือหุน้ของบริษทั จ านวน 16,200 หุ้น ถามถึงผลกระทบจากน ้ าท่วมในปี 2554 ว่าเร่ิมผลิตอีกคร้ังใน
เดือนมิถุนายน ใช่หรือไม่ 
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช แจง้ว่า บริษทัเร่ิมผลิตอีกคร้ังประมาณตน้เดือนเมษายน 2555  
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล ผูถ้ือหุน้ถามถึงเหตุผลที่ยอดขายในปี 2555 ที่ลดลงจาก 4,000 กว่าลา้นบาท ปี 2554 เป็น 3,400 ลา้นบาท  
 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า เป็นเหตุมาจากเร่ืองน ้าท่วม 
 
คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ให้อา้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 23 หน้า 62 ที่แสดงสาเหตุไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่ารายไดจ้ากการขายส่งออกของปี 2554 เป็นจ านวน 2,350 ลา้นบาท และในปี 2555 ยอดขายส่งออกลดลงมาเพียง 
1,752 ลา้นบาท ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัไม่สามารถผลิตสินคา้ได ้เพราะหยดุการผลิตไปประมาณ 3 เดือน และอีกประการหน่ึง 
คือ ตลาดส่งออกมีความผนัผวน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคู่แข่งของบริษทัดว้ยเช่นกนั 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล ผูถ้ือหุน้ถามเร่ืองการชดเชยส าหรับการขาดการส่งออกว่า บริษทัไดน้ าสินคา้เขา้มาใช่หรือไม่ 
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช ช้ีแจงว่าในช่วงเกิดปัญหาน ้าท่วม การผลิตเพื่อส่งออกนั้นเป็นไปไม่ได ้บริษทัไม่มีของส่งออกเป็น
เวลา 3 เดือน แต่บริษทัไดน้ าเขา้ และขายในประเทศ  
 
คุณวิชัย  จิรเจ ริญกุล  ยกประเด็น เ ร่ืองสินค้าคงเหลือสุทธิ ในหมายเหตุประกอบงบการเ งิน หน้า  26 ท่ี เพิ่มข้ึน                      
100 กว่าลา้นบาท และตั้งค  าถามว่าเป็นของท่ีขายไม่ไดใ้ช่หรือไม่ 
 
คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ช้ีแจงว่า เป็นค าถามท่ีเกี่ยวเน่ืองกันกบัท่ีช้ีแจงไว้ก่อนหน้าน้ี คือ คร่ึงหลงับริษทัเผชิญปัญหา    
เศรฐกิจ กล่าวคือ ส่วนแรกเหตุการณ์น ้ าท่วมท าให้บริษทัผลิตและส่งออกไม่ไดเ้ลย และส่วนท่ีสอง คือปัญหาเร่ืองการ
แข่งขนั การส่งออกที่ผนัผวนจากวิกฤตยโูร แต่ประเดน็ที่ผูถ้ือหุน้เป็นห่วงคือ สินคา้คงเหลือ ส าหรับทั้งของส่งออกและเพื่อ
ขายในประเทศ เม่ือบริษัทสามารถผลิตไดอ้ีกคร้ัง บริษัทพบกับปัญหาเร่ืองปริมาณการสั่งซ้ือ ในการส่งออก บริษัท    
ประสบปัญหาผลกระทบจากปัจจยัภายนอก คือ สภาพเศรษฐกิจของโลก บริษทัจึงเอาสินคา้มาขายในประเทศ ซ่ึงผูผ้ลิตและ
คา้ยางรายอื่นต่างประสบปัญหาเดียวกนั คือ มีฐานการผลิตในประเทศไทยและส่งออกเพื่อขายไม่ได ้ผูป้ระกอบการผลิตยาง
ทุกราย ต่างกเ็ทขายยางรถยนตใ์นประเทศไทย ท าใหก้ารแข่งขนัในประเทศเพิ่มสูงข้ึน เป็นผลให้สินคา้คงเหลือเพิ่มมากข้ึน
ตามล าดบั 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล ซักถามต่อไปว่า ถา้ยอดขายลดลง 600 กว่าลา้นบาทในปี 2555 แต่บริษทักลบัช้ีแจงว่าส่งออกไดน้้อย 
ขณะเดียวกนั บริษทัไดส้ั่งยางเขา้มาขายดว้ย คุณวิชยั เห็นว่ามีสินคา้คงคา้งใน stock 100 กว่าลา้น ซ่ึงดูจะไม่สัมพนัธ์กนั 
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คุณสุทธิพงษ์ วรรณวานิช ช้ีแจงว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษทัสั่งยางเขา้มาขายเพราะบริษทัไม่สามารถผลิต     
ไดเ้ลย บริษทัจึงตอ้งบริหารจดัการปัญหาตรงนั้น 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล แยง้ว่า งบการเงินแสดงรายการ ณ ส้ินสุดงบการเงิน 
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช ช้ีแจงว่า เป็นเพราะคร่ึงหลงัของปี 2555 มีระบบการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ท าให้บริษทัไม่สามารถ
ขายไดม้ากตามที่บริษทัตอ้งการ 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล แสดงความเห็นว่า การตอบค าถามของกรรมการคา้นกบังบการเงินของบริษทั  
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช ช้ีแจงสองเร่ืองท่ีเพิ่มจากขอ้ซักถามของผูถ้ือหุ้นดงัน้ี ส่วนแรก สินคา้คงเหลือมีจ านวนมากข้ึน 
หากเทียบจ านวนสินคา้คงเหลือกบัปีก่อนหนา้นั้น พบว่า ปี 2554 บริษทัไม่มีวตัถุดิบระหว่างการผลิตคงเหลือในช่วงน ้ าท่วม 
ยอดคงเหลือจึงต ่ากว่าปกติ ซ่ึงจะเอาฐานตรงน้ีมาเทียบกบัปี 2555 ไม่ได ้ส่วนที่ 2 คือเร่ืองของ Raw materials ที่ไม่เหลือในปี 
2554 จึงเป็นฐานที่ต  ่ากว่าปกติ คือ ช่วงน ้าท่วมยอ่มไม่มี raw material เขา้มาเกบ็ไวไ้ด ้
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล สอบถามเร่ืองลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ถึง 600 กว่าลา้นบาท ตามงบการงินหน้า 26 ว่าบริษทั
ไดเ้รียกเกบ็เงินหรือไม่ 
 
คุณสุทธิพงษ ์วรรณวานิช อธิบายว่า ถา้เทียบกบัปี 2554 ยอดขายของบริษทัต ่ากว่าปกติ จึงไม่มียอดลูกหน้ี คือเปรียบเทียบ
สองปีท่ีมีฐานแตกต่างกนั บริษทัจึงมีลูกหน้ีท่ีมากข้ึน เพราะจะตอ้งขายใหไ้ดม้ากข้ึน 
 
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ือหุน้หมดค าถามแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบักิจกรรมของบริษทั  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 พร้อมรายงาน
ของผูส้อบบญัชีดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 6,145,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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ประธานฯ แถลงเร่ืองการอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2555 ว่า เน่ืองจากบริษทัมีก  าไร และก าไร
สะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ ส้ินปี 2555 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล บริษทัจึงก  าหนดใหท้ี่ประชุมพิจารณาประกาศและ
จ่ายเงินปันผล  
 
ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรที่จะอนุมติัการประกาศจ่ายเงินปันผล ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2555 เป็นเงินจ านวน
ทั้งส้ิน 63 บาทต่อหน่ึงหุน้ ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เม่ือวนัที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นเงินจ านวน 43 
บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 318.2 ลา้นบาท ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของ
ผูถ้ือหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ อีก 20 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 148 ลา้นบาทดงัที่คณะกรรมการเสนอ  
 
คณะกรรมการไดร้วบรวมรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลของปี 2555 ณ วนัที่ 8 มีนาคม 2556 (Record date) และได้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน    
ในวนัที่ 11 มีนาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2556 ขอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาลงคะแนน 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล สอบถามถึงเหตุผลของการจ่ายเงินปันผลจ านวน 63 บาทต่อหน่ึงหุน้ 
 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า เป็นเพราะกระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษทัมีพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล และเห็นว่าผลกระทบจาก
เหตุการณ์น ้ าท่วมเม่ือปลายปี 2554 นั้น แทจ้ริงแลว้ 9 เดือนแรกของปี 2554 บริษทัท าก  าไรได ้แต่ต้องประสบปัญหาใน   
ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 ณ ตอนนั้น คณะกรรมการยงัไม่มัน่ใจว่า กระแสเงินสดของบริษทัจะเพียงพอเพื่อใชซ่้อมแซม
โรงงานหรือไม่ จึงไม่ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ปลายปี 2555 บริษทัมี
กระแสเงินสดเพียงพอ จึงเสนอใหจ่้ายเงินปันผลเพิ่มมากข้ึน 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล สอบถามถึงที่มาของตวัเลขเงินปันผล จ านวน 63 บาท  
 
คุณสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช อธิบายว่า การจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัพิจารณาจาก 3 องคป์ระกอบ หน่ึง คือ สภาพคล่องของ 
การประกอบธุรกิจ สอง คือ แผนการลงทุนว่ามีความจ าเป็นส าหรับรอบปีขา้งหนา้เพียงใด สาม คือ กระแสเงินสด ที่สามารถ
น ามาใช ้ส าหรับก าไรสะสม บริษทัไดอ้ธิบายไวไ้ปในปีก่อนหนา้แลว้ว่า ไม่ใช่เงินที่เราจะน ามาท าอะไรไดจ้ะตอ้งดูที่เงินสด
จริงๆ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2555 บริษทัมีเงินสดอยู ่ 675 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัเห็นว่าสามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได ้ ซ่ึงทาง
คณะกรรมการประชุมร่วมกนัแลว้ และลงมติเห็นชอบว่า ดูจากสภาพคล่องในการท าธุรกิจ แผนการลงทุน และกระแสเงิน
สดที่บริษทัมีอยู ่ บริษทัควรจะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ กรรมการคงตอบไม่ไดว้่า 63 บาทมาจากไหน แต่หากดูจากการ
ค านวณค่าใชจ่้ายก่อนวา่เราจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเท่าไรจึงได้เป็น 63 บาท 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล เห็นว่าก  าไรต่อหุน้มีถึง 120 บาท แต่จ่ายเงินปันผลเพียง 63 บาท จึงตอ้งการค าอธิบายที่มาของจ านวน
เงินที่จะประกาศจ่ายเงินปันผล 
 
คุณสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช อธิบายว่า ทุกอยา่งตอ้งเป็นไปตามแผนด าเนินงาน แผนการลงทุน แมบ้ริษทัเพิ่งพน้จากภาวะ     
น ้าท่วมมาแต่บริษทัยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อฟ้ืนฟูโรงงานเพิ่มเติม ท่ีผ่านมา แมบ้ริษทัจะสามารถ
กลบัมาผลิตยางไดใ้หม่อีกคร้ัง แต่ไม่ไดห้มายความว่าเคร่ืองจกัรจะเป็นของใหม่ทั้งหมด บริษทัยงัตอ้งการเงินมารองรับการ
ซ่อมแซมดว้ย  
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บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

 
ส าหรับค าถามถึงหลกัเกณฑเ์พื่อดูว่าความเหมาะสมส าหรับการจ่ายเงินปันผล กรรมการขอช้ีแจงว่า หลกัใหญ่อยูท่ี่การคิด
สภาพคล่องในเบ้ืองตน้ จากนั้น บริษทัจะด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และพิจารณาค่าใชจ่้ายในรอบปีท่ีผ่านมา
ประกอบกนั  
 
ในปี 2552 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล ที่จ  านวน 30 บาทต่อหุน้ พอมาปี 2556 บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 63 บาทต่อหน่ึง
หุน้ ถา้หารคร่ึงกบัปีที่บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผล (ปี 2555) บริษทัเห็นว่าระดบัการจ่ายเงินปันผลมีความเหมาะสม ซ่ึงท่ีช้ีแจง
น้ีเป็นเพียงเกณฑอ์า้งอิงเท่านั้น เพราะวา่ความส าคญัมีนอ้ยกว่าการท าเร่ืองแผนการด าเนินงาน 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล เห็นว่า ตอนน้ีบริษทัมีสภาพคล่องเป็นจ านวนมาก ราว 600 กว่าลา้นบาท มีก  าไรสะสมถึง 3,400 กว่า
ลา้นบาท บริษทัไดเ้งินคืนมาอีก 310 ลา้นบาท ซ่ึงทั้งหมดคือเงินสด คุณวิชยั ถามว่า สภาพคล่องในจ านวนมากน้ี บริษทัมี
แผนด าเนินการกบัเงินจ านวนน้ีอยา่งไร 
 
คุณสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช อธิบายว่า บริษทัไม่สามารถบอกไดว้่าจ านวนสภาพคล่องท่ีมีนั้นจ านวนมากเกินไปหรือไม่ 
อยา่งไร แต่ประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณา คือ การด าเนินธุรกิจมนัมีความเส่ียงตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นรายงานประจ าปีทั้งหมด        
ผูถ้ือหุน้อาจตอ้งพิจารณาเร่ืองจ านวนเงินสภาพคล่องอยา่งระมดัระวงัดว้ย 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล แจง้ว่า ตวัเลขท่ีอา้งนั้น เป็นตวัเลขจากงบการเงินท่ีแสดงว่าบริษทัยงัมีเงินสดเหลืออยูข่ณะน้ีเป็นจ านวน
มาก 
 
คุณสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช ช้ีแจงว่า งบการเงินไม่ไดร้ายงานตวัเลขเพียงอยา่งเดียว ผูถ้ือหุน้ควรดูว่าปัจจยัสภาวะแวดลอ้ม
ต่างๆ ในการด าเนินธุรกจิซ่ึงบริษทัระบุไปในรายงานประกอบดว้ย 
 
คุณวิชยั จิรเจริญกุล ยงัคงตอ้งการค าตอบของที่มาว่า 63 บาทต่อหุน้น้ี ค  านวณมาไดอ้ยา่งไร  
 
คุณสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช ขอสงวนสิทธิไม่ตอบค าถามน้ี เพราะถือว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยไปไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ และการให้
ขอ้มูลท่ีมากไปกว่าน้ีอาจส่งผลต่อแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัได ้ 
 
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ือหุน้หมดค าถามแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวาระน้ี  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุน้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 6,145,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในอัตราหน่ีงในสาม           
รวม 3 คน  
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ  
 
1.  นายธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง (Mr. Dhiraphorn Srifuengfung) ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
2.  นายสุทธิพงษ ์วรรณวานิช (Mr. Suttipong Wannawanit) กรรมการ 
3.  นายเคนเนธ ล ี ไวท ์ (Mr. Kenneth Lee White) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ                  

ธรรมาภิบาล 
 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ กรรมการตอ้งลาออกจาต าแหน่งตามวาระจ านวน
หน่ึงในสาม ในปีน้ี นายสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช กรรมการบริษทัไดล้าออกจากต าแหน่ง โดยไดย้ืน่หนงัสือลาออก มีผล
นบัตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2556 และบริษทัไดรั้บทราบถึงการลาออกของ นายสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช แลว้ นอกเหนือจาก
กรรมการที่ลาออก ยงัมีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการ
ดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  
 
การสรรหากรรมการในคร้ังน้ี ไดผ้่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ โดยพิจารณาคุณสมบติัใน
ดา้นต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง            
ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรน ารายช่ือกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีน้ี เสนอใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือก นายธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง และ นายเคนเนธ ล ี ไวท ์ (Mr. Kenneth Lee White) 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
1. นายธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง 

 
    เห็นดว้ย 6,112,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.20 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง 49,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.80 
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2. นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) 
 
    เห็นดว้ย 6,145,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการแก้ไขอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 
ประธานฯ แถลงว่า ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้จ าเป็นตอ้งพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เขา้ด  ารงต าแหน่งแทน นายสุทธิพงษ์ 
วรรณวานิช ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั และ เน่ืองจาก นายสุทธิพงษ ์ วรรณวานิช เคยเป็นหน่ึงในกรรมการ     
ผูมี้อาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมอ  านาจการลงนามผูกพนับริษทั  
 
ประธานฯ เห็นสมควรใหพ้ิจารณาแต่งตั้ง นายฟินบาร์ อาร์. โอคอนเนอร์ (Mr. Finbarr R. O’Connor) เขา้เป็นกรรมการโดย
ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการเพื่อแทนท่ีกรรมการท่ีลาออก นอกจากน้ี ยงัขอให้พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมอ  านาจลงนาม
ผูกพนับริษทั เป็นดงัน้ี  
 
“นายเด็นนิส อัลเล็น เคปเป้ิล นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ และนายฟินบาร์ อาร์. โอคอนเนอร์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั”  
 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหแ้ต่งตั้ง นายฟินบาร์ อาร์. โอคอนเนอร์ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมอ  านาจลงนามผูกพนับริษทัตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
    เห็นดว้ย 6,145,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2556 ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบั
การท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ีเฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
ไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการน้ี จึงเสนอใหก้  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัปี 2556 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2555) 
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ต าแหน่ง ปี 2556 ปี 2555 
1. ประธานกรรมการ ปีละ 450,000 บาท ปีละ 450,000 บาท 
2. กรรมการ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสียงดงัน้ี 
 
    เห็นดว้ย 6,145,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าบ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2556 ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั สอดคลอ้งกบัสภาวะ
โดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอใหก้  าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัปี 2556 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(โดยเปรียบเทียบกบัปี 2555) 
 
ต าแหน่ง ปี 2556 ปี 2555 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 300,000 บาท ปีละ 300,000 บาท 
2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษทัตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 
 
    เห็นดว้ย 6,145,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
 
 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 45                  หนา้ 20 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าบ าเหน็จกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลประจ าปี 2556 ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั สอดคลอ้งกบั
สภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอใหก้  าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลของบริษทั
ปี 2556 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (โดยเปรียบเทียบกบัปี 2555) 
 
ต าแหน่ง ปี 2556 ปี 2555 
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ปีละ 50,000 บาท ปีละ 50,000 บาท 
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน) 

 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
    เห็นดว้ย 6,145,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
    ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
    งดออกเสียง 16,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 

 
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ านวน 4 รายโดยพิจารณา
จากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะ       
ต่อกรรมการบริษทัแลว้ เพื่อขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามรายช่ือ
ต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2556 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 
1. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
2. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2552-2554) 
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
4. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (ยงัไม่เคยเป็นผู ้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทั) 
 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 45                  หนา้ 21 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

บริษทั อีกทั้งยงัปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดีตลอดมาและขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556 เป็นจ านวน 
1,821,968 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนสองหม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยหกสิบแปดบาท)  

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2556 (บาท) ปี 2555 (บาท) 
ค่าสอบบญัชี 1,821,968 1,500,000  
ค่าบริการอื่น ๆ  ไม่มี 1,840,000 

 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 6,145,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.73 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 16,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.27 

 
วาระที่ 10 พิจารณากิจการอ่ืนๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 
ประธานฯ แจง้ว่าบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญให้ผูถ้ือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้น แต่ไม่มีการเสนอ
รายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระมายงับริษทั จึงแจง้มาเพื่อทราบ 
 
เม่ือไม่มีเร่ืองอื่นใดท่ีอาจด าเนินการไดใ้นท่ีประชุมน้ี ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผู ้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีมาเข้าร่วม
ประชุมในคร้ังน้ีดว้ยและกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 45 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา 

 
(ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง) 
ประธานที่ประชุม 
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บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

นายเย็บ ซู ชวน Mr. Yeap Swee Chuan 
 
ต าแหน่ง   (1) กรรมการอิสระ   

(2) กรรมการตรวจสอบ 
(3) กรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล 

อายุ   65 ปี 
ที่อยู่   53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง 
   อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
   รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ประธาน, สภาหอการค้าแห่งประเทศมาเลเซีย 
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- Industrial Management and Engineering 

Massey University, New Zealand 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Certification Program (DCP), IOD 
 
สัดส่วนการถือหุ้น   ไม่มี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

ก) รายช่ือบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร  

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จ ากัด 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก อมตะ จ ากัด 

-  ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จ ากัด 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากัด  

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากัด 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ ากัด 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก แจ็คสปีด จ ากัด 
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บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, .บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก พลาสติค จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จ ากัด 

- ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จ ากัด 

 

ข) ช่ือและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารที่อาจมีส่วนท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทัฯ  

-ไม่มี-  
 
ข้อมูลกรรมการอิสระ 
     ก)    ระบุความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ 

-ไม่มี-  
 

     ข)    ระบุความสัมพนัธ์กบับริษทั / บริษทัแม่ / บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือนิติบุคคลที่อาจก่อใหเ้กิดความ 
             ขดัแยง้ทางธุรกิจในปัจจุบนัและระหว่าง 2 ปี ที่ผา่นมา 

-ไม่มี-  
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บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

นายเควก ไค่ วัตต์ Mr. Quek Khai Whatt 
 
ต าแหน่ง   กรรมการ 
อายุ  47 ปี 
ที่อยู่  39 Changi South Avenue 2, APICO Industrial Building, Singapore 486352 
 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั  Finance Director and Regional Treasurer 
    Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

- Bachelor Degree (Finance) 

University of Texas (Austin), USA 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - 
 
สัดส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี- 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

ก) รายช่ือบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร  

Director: Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore 
 

ข) ช่ือและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารที่อาจมีส่วนท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

-ไม่มี-  
 
ข้อมูลกรรมการอิสระ 
     ก)    ระบุความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ 

-ไม่มี-  
 

     ข)    ระบุความสัมพนัธ์กบับริษทั / บริษทัแม่ / บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือนิติบุคคลที่อาจก่อใหเ้กิดความ 
             ขดัแยง้ทางธุรกิจในปัจจุบนัและระหว่าง 2 ปี ที่ผา่นมา 
 -ไม่มี-  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอสิระ                         หนา้ 25 

 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

นายเบรนดัน ฟอกซ์ Mr. Brendan Fox 

 
ต าแหน่ง   กรรมการ - Finance Director 
อายุ  35 ปี 
ที่อยู่   25/1 ซอยสุขมุวิท 38 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร  

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั Finance Director, Goodyear (Thailand) Public Company Limited 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  Finance Director – Operations, Goodyear Asia Pacific 
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 Finance Manager – Total Tyres Service, Goodyear, Australia 
พ.ศ. 2551– พ.ศ. 2552 Finance Manager – Factory Accounting, Goodyear, Australia 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 Financial Planning & Analysis – Supply Chain, Goodyear, Australia 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 Factory Accountant, Goodyear, Australia 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 Financial Planning & Analysis –Corporate, Goodyear, Australia&New Zealand 
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 Financial Accountant – Corporate, Goodyear, Australia&New Zealand 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- Bachelor of Business (Accounting), Victoria University of Technology (Australia) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - 
 
สัดส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี- 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

ก) รายช่ือบริษทั หรือบริษทัจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร  

-ไม่มี- 
 

ข) ช่ือและประเภทของธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารที่อาจมีส่วนท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

-ไม่มี-  
 
ข้อมูลกรรมการอิสระ 
     ก)    ระบุความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการอิสระและผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ 

-ไม่มี-  
 

     ข)    ระบุความสัมพนัธ์กบับริษทั / บริษทัแม่ / บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือนิติบุคคลที่อาจก่อใหเ้กิดความ 
             ขดัแยง้ทางธุรกิจในปัจจุบนัและระหว่าง 2 ปี ที่ผา่นมา 
 -ไม่มี-



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอสิระ                         หนา้ 26 

 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของกรรมการทั้งคณะ       
และอย่างน้อยสามคนที่สามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองที่ส าคญัและปราศจากการครอบง าจากกลุ่มที่มี
ผลประโยชน์อื่นใด เรียกว่า กรรมการอิสระ ในกรณีของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระ
อยู ่3 คน จากจ านวนกรรมการ 9 คน ซ่ึงเท่ากบัมาตรฐานขั้นต ่าดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
     

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ที่อยู่ 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 
(อาย ุ70 ปี) 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

49/93 หมู่บา้นปานทิพย  ์ ซอยอ่อนนุช 53           
ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

นายเคนเนธ ลี ไวท์ 
(อาย ุ67 ปี) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

เดอะปาร์ค ชิดลม เลขที่ 1/176 ซอยชิดลม  
ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร  10330  

นายเยบ็ ซู ชวน 
(อาย ุ65 ปี) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ที่ 1  
ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

 

บริษัทได้ก  าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อก  าหนดขั้นต ่าของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
 

1) ไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน 
 

2) ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึง
หุน้ที่ถืออยูโ่ดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 

 

3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้งหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังานที่ไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง หรือ 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากน้ี จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษัทในเครือ      
บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งในด้านการเงิน  และการบริหารงานในบริษัท           
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

5) ไม่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

6) ตอ้งเป็นผูท้ี่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  หนา้ 27 

รายช่ือและข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

นายอรรถพร ข่ายม่าน  

 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ     
 
อาย ุ(ปี) 70 
 
ที่อยู่ 49/93 หมู่บา้นปานทิพย  ์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
 กรุงเทพมหานคร 10250 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 
2544  - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ    
 บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
2542-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
2535– 2539  กรรมการผูจ้ดัการ ส านกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

- Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in Australia 
- Associateship in Accounting:   Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of 

Technology) 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    IOD – DCP and DAP Certificate 
 
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 1) ไม่เคยท าธุรกิจกบับริษทัท่ีอาจขดัต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา 
 2)  ไม่เคยด าเนินกิจการใดที่อาจขดัแยง้กบับริษทัระหว่างสองปีที่ผ่านมา 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี- 
 
  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  หนา้ 28 

รายช่ือและข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) 
 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 

อาย ุ(ปี) 67 
 

ที่อยู่ เดอะปาร์ค ชิดลม 1/176 ซอยชิดลม ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  10330 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2548 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั แปซิฟิค สยาม สตราทีจิค คอนซัลต้ิง จ ากดั 
 

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ,  บริษทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 
 

ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการตอบแทน/ 
 กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
  

 กรรมการ 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จ ากดั 
    

คุณวุฒิทางการศึกษา BA, University of Puget Sound, Washington, USA 
 BA, Netherlands School of Business, Netherlands 
              MBA, University of Puget Sound, Washington, USA 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  IOD - DCP Certificate 
   IOD - Fellows Certificate 
   Chairman Course - IOD 
    

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 1) ไม่เคยท าธุรกิจกบับริษทัท่ีอาจขดัต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา 
 2)  ไม่เคยด าเนินกิจการใดที่อาจขดัแยง้กบับริษทัระหว่างสองปีที่ผ่านมา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ไม่มี 
  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  หนา้ 29 

รายช่ือและข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 

 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการรตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
 
อาย ุ(ปี) 65 
 
ที่อยู่ 53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง  
 อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
  
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
   รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ประธาน, สภาหอการค้าแห่งประเทศมาเลเซีย 
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั ประธานและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  Industrial Management and Engineering, Massey University, New Zealand 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ     IOD - DCP 
 
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 1) ไม่เคยท าธุรกิจกบับริษทัท่ีอาจขดัต่อกฎหมายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา 
 2)  ไม่เคยด าเนินกิจการใดที่อาจขดัแยง้กบับริษทัระหว่างสองปีที่ผ่านมา 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี- 
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หนังสือมอบฉันทะ 
Proxy 

 

 เขียนท่ี ……………………………………………….. 
 Written at 
      

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

 
(1)   ข้ า พ เ จ้ า  ……………….……………………. สั ญ ช า ติ  ……………….. อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ท่ี  ………………...
ถนน………………………..……..… 
 I/We,               Nationality                 Residing at No.                Road   

 ต า บ ล /แ ข ว ง …………..…………อ า เ ภ อ /เ ข ต ………………………..จั ง ห วั ด …………….…………..ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย ์
....................... 
 Subdistrict              District                               Province       Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั กูด๊เยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม …………….…………………………. หุน้ 
 as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of                            shares, 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................................เสียง 
 and have the rights to vote equal to                            votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Directors of which detailed in the AGM invitation 
letter)    

 1.   ช่ือ นายอรรถพร ข่ายม่าน  อาย ุ70 ปี, อยู่บา้นเลขท่ี 49/93 หมู่บา้นปานทิพย ์ ถนน อ่อนนุช 53 
                      Mr.Athaporn Khaimarn    Age 70 years, residing at 49/93 Parnthip Village     Road Onnuch 53 
 

   ต าบล/แขวง ประเวศ  อ าเภอ/เขต ประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10250  หรือ 
                 Subdistrict Pravate            District   Pravate     Province  Bangkok Postal Code 10250  or
     

 2.   ช่ือ นายเคนเนธ ลี ไวท ์ อาย ุ  67 ปี, อยู่บา้นเลขท่ี 1/176      เดอะปาร์ค ชิดลม  ถนน ชิดลม 
                      Mr.Kenneth Lee White Age 67 years, residing at 1/176 The Park Chidlom    Road Chidlom 
 

   ต าบล/แขวง ลุมพินี                 อ าเภอ/เขต  ปทุมวนั   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10330  หรือ 
                 Subdistrict Lumpini        District Pathumwan   Province  Bangkok                Postal Code 10330 or 
 

 3.   ช่ือ นายเยบ็ ซู ชวน อาย ุ65 ปี, อยู่บา้นเลขท่ี 53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี                     

 Mr. Yeap Swee Chuan    Age 65 years, residing at 53/259 Laddawan Rangsit Village Moo 1 Road Rangsit-Pathumthani 
 

ต าบล/แขวง บา้นกลาง  อ าเภอ/เขต บา้นกลาง     จงัหวดั ปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์12000  หรือ  

Subdistrict Ban Klang  District Ban Klang   Province Pathumthani  Postal Code 12000  or 
 

4. ช่ือ ………………………………………….. อาย ุ……… ปี อยู่บา้นเลขท่ี …..………….ถนน .................................................... 
                      Mr./Mrs./Miss      Age            years, residing at                        Road 

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์…………… หรือ         

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code  or 
 

5. ช่ือ…………………………………………..อาย ุ……… ปี อยู่บา้นเลขท่ี …..………….ถนน ..................................................... 
                      Mr./Mrs./Miss      Age            years, residing at                        Road 
 

ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต ……….…………….จงัหวดั ….…………….…… รหสัไปรษณีย…์……………       

Subdistrict                       District                           Province    Postal Code   
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คนใดคนเหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 46 วนัจนัทร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the Forty-sixth (46th) Annual 
Ordinary General Meeting of the Shareholders on Monday, 28 April 2014 at 10.00 a.m., at 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) จ านวนคะแนนเสียงทีข้่าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนีด้ังนี้  
 The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting is as follows:  

เท่ากบัจ านวนหุน้ทั้งส้ินท่ีขา้พเจา้ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามขอ้ (2). 
The Total number of voting shares held by me/us under item (2) 

 บางส่วน คือ หุน้สามญั ............................................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................................ เสียง 
  Partly, being:                                               ordinary share(s), with                                                   voting right(s)                  

 

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดังนี้ 
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows: 
 

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

 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที ่45 ทีไ่ด้ประชุมเมื่อวันที ่29 เมษายน 2556 
Agenda 1  To consider and approve the Minutes of the Forty-Fifth (45th ) Annual Ordinary General Meeting of    
  Shareholders held on April 29, 2013  

 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ส าหรับปี         ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี 

Agenda 2  To acknowledge the Annual Report 2013 of the Board of Directors on activities of the Company and to consider 

and  approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2013 with the auditor’s report 
 thereon. 
 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 
Agenda 3 To consider and approve the declaration and payment of dividend for the year ended December 31, 2013 

 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
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(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในอตัราหนี่งในสามของกรรมการทั้งหมดจ านวนสามท่าน  
Agenda 4 To consider and approve re-election of directors in replacement of those who retired by rotation, at one-third of 
 the directors, total being 3 directors 

 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  Vote for all the nominated directors  

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดงัน้ี 
  Approve the partial appointment of director(s) as follows: 

  

  การเลือกตั้งกรรมการกลบัเขา้มา เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหน่ึง: 
  Election of Directors as directors to serve for a full additional term: 

  1. ช่ือกรรมการ:  นายเยบ็ ซู ชวน 
   Director’s name: Mr. Yeap Swee Chuan 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

  2. ช่ือกรรมการ:  นายเควก ไค่ วตัต ์
   Director’s name: Mr. Quek Khai Whatt 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

3. ช่ือกรรมการ:  นายเบรนดนั ฟอกซ์ 
   Director’s name: Mr. Brendan Fox 
 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่5   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  

Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration 

 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

Agenda 6  To consider and approve the Audit Committee’s remuneration 

 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่7  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

Agenda 7 To consider and approve the Nomination and Corporate Governance Committee’s remuneration 

 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors for the year ended December 31, 2014, and       

determination of the audit fee 
 

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

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่9 เพ่ือรับทราบภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั 
Agenda 9 To acknowledge the business review 

 

(ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote) 

 

วาระที ่10 พิจารณากจิการอืน่ ๆ ทีอ่าจด าเนินการได้ในทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
Agenda 10 To consider such other businesses as may be brought to the attention of the Meeting 

 

(ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
(This Agenda is to acknowledge, no requirement for vote) 
 

(6)     ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ………………………………………………… 

 The proxy’s statement or any other evidences (if any)……………….………………………………….. 

 

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น             

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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. 
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(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี            
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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. 

 

 กจิการใดทีผู้่รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.  

 

 

 ลงช่ือ/Signed ……..………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                                )                                                
 

 ลงช่ือ/Signed ……………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                )              
 

หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่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.  ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. วาระเลอืกตั้งกรรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual. 

 

3. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
 In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B  
 as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข /  Supplementary Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั กูด๊เยียร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

 

ส าหรับการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  46 วนัจนัทร์ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ     
ราชประสงค ์เลขท่ี 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Forty-Sixth (46th) Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Monday, 28 April 2013 at 10.00 a.m., 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. 
 

วาระที ่  ......................  เร่ือง ............................................................................................................................................................................ 
Agenda Subject: 
 

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)  The proxy shall vote according to my intention as follows: 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่  ......................  เร่ือง   เลอืกตั้งกรรมการ 
Agenda  Subject: Election of Directors (continued) 

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Vote for all the nominated directors  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominated director 
 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ……………………………………………………. 
Name of Director 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

 ลงช่ือ/Signed .………………………………… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                              )                                                
 ลงช่ือ/Signed …….………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                            )
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1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วหรือหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 

- ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ให้ผูรั้บ
มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า  เห็นดว้ย       
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน      
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต่้อประธานที่ประชุมและ /หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากประธาน        
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น   หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญั            
ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:   ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการของผูม้อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:  ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล: 
- นิติบุคคลไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที่มีอ  านาจรับรองที่ไดอ้อกให้

ไม่เกิน 60 วนั ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่
ปรากฏในหนงัสือรับรอง พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

- นิติบุคคลต่างด้าว: ผู ้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราบริษัท                
ในหนงัสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร  (โนตาร่ีพบัลิค) หรือหน่วยงานซ่ึงมี
อ  านาจหนา้ที่คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้         
ใหน้ าหนงัสือมอบฉันทะฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือ
เจ้าหน้าที่ผู ้ได้รับมอบหมายให้ท  าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองที่
สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้ นท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) อีก
ชั้นหน่ึง 
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(4) กรณีใช้การพิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ: ใหพ้ิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความก ากบัไวว้่า 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซ้ายของ .......” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น   
และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

(5) ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี  46 ถา้ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง      
ผูถ้ือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้รับมอบฉันทะ 
หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตาม
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 
- นายอรรถพร ข่ายม่าน 

ที่อยู ่49/93 หมู่บา้นปานทิพย ์ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
10250 

- นายเคนเนธ ลี ไวท์ (Mr. Kenneth Lee White) 
ที่อยู ่เดอะปาร์ค ชิดลม เลขที่ 1/176 ซอยชิดลม ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

- นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 
 ที่อยู่  53/259 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ รังสิต หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบ้านกลาง อ  าเภอเมือง           

จงัหวดัปทุมธานี 12000 
(6) ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะที่ได้ จัดท า

ข้ึน และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้นไปยงัเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดย โปรดส่งถึงบริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหน่ึงวนัท าการ หรือภายในวนัที่ 24 
เมษายน 2557 

(7) ผู ้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน /บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ / หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวนั
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  หรือมอบฉันทะให้
ผูอ้ื่น  เขา้ร่วมประชุมแทน และ/หรือ ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผูป้กครอง ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยบิดา หรือ
มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานโดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้มี) หรือ
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูเ้ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผูอ้นุบาลหรือผู ้พิทกัษ์ เข้าร่วมประชุมดว้ย
ตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์
ซ่ึง         ลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจอายไุม่เกินหกเดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่าน้ัน
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กฏและข้อบงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

1.   การประชุมผู้ถือหุ้น 
  
 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
  

 ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  

   
  การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู ้ถือหุ้นรวมกัน        
นบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนั
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้  แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

 
 ขอ้ 32. การประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทให้จัดข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือจังหวัด

ใกลเ้คียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 
 ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ ว ัน เวลา 

ระเบียบการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ           
ใหช้ดัเจนว่า เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเ ร่ืองดังกล่าว และจัดส่งผู ้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน                
ก่อนวนัประชุม และโฆษณา ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม  
ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 
 ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ
บริษทัไดจ้ดัการไป 

2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
4) การเลือกตั้งกรรมการ 
5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
6) กิจการอื่น ๆ 

 
 ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั

เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน
น้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 
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กฏและข้อบงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

 
 ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้ือหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

1) ส าเนางบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี 

2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
 1.2. องค์ประชุม 
  
  ขอ้ 34. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า  

ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดม้ากกว่า     
กึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   
  ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้น 

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไว ้หากว่า การประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัด เพราะ  
ผูถ้ือหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผู ้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ   
ผู ้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน        
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
1.3. คะแนนเสียง 
 

 ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขา้งมาก 
3) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ          

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ

บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ        
การรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

2. เงินปันผล 
 
 ขอ้ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร รวมทั้ งก  าไรสะสม ในกรณีท่ีบริษัทมี           

ยอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  
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กฏและข้อบงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีก  าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เ ดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู ้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ        

แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู ้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น         
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
3.  กรรมการ 
 
 ขอ้ 12. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
  
 ขอ้ 13. ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
    
 ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ    

ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้ นให้จับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 46            หนา้ 41 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

 
แผนที่สถานทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 46  

บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 
 
 

 

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ 

 เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 0 2 125 5000 

โทรสาร: 0 2 125 5001 

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 2 
 

 

 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี2556 ในรูปแบบหนังสือ                     หนา้ 42 

 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ 
2013 Annual Report Requisition Form in Hard Copy 

 
เรียน เลขานุการบริษทั 
Dear Company Secretary 
 
ขา้พเจา้ ………………………………………………………………จ านวนหุน้…………………………………………. 
I/We       No. of shares 
 

ที่อยู…่……………………………………..………………………………………………………………………………..  
Address 
 
มีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบหนงัสือ โดยใหจ้ดัส่งไปยงัท่ีอยูข่องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
Request for a printed documents of 2013 Annual Report, deliver to my address as follows: 
 
�  บริษทัจดัส่งไปยงัที่อยูข่องขา้พเจา้ตามที่ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ 

The Company sends the documents to the same address as above-mentioned 
 

�  บริษทัจดัส่งไปยงัที่อยู่ตามดา้นล่างน้ี  
The Company sends the documents to the address below: 
 
เลขที ่  หมู่ที่  ซอย   หมู่บา้น 
Address no.    Moo   Soi   Village  
 
ถนน   แขวง  เขต   จงัหวดั 
Road   Sub-District  District   Province  
 
รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์
Zip Code   Tel. 

 

เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข (66)0-2909-8068 หรือส่ง Email มาที ่
gyth_cosc@goodyear.com หรือส่งตามที่อยูข่องบริษทั เพื่อบริษทัจะไดด้  าเนินการตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้ต่อไป 
 
After completion of the information above, please send this form to the facsimile number  (66)0-2909-8068 or by email 
via gyth_cosc@goodyear.com or send to Company’s address. The Company will further process pursuant to the 
shareholder’s request. 
 
 


