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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

บรษิทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่52 

โดยกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

กรรมกำรบรษิทัที่เขำ้ร่วมประชมุ  

1. ดร. ธรีะพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

2. นำยลูกำ้ เครปำโชลี ่ กรรมกำรบรหิำร (กรรมกำรผูจ้ดักำร)/กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

3. นำยอรรถพร ขำ่ยมำ่น กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยเยบ็ ซู ชวน 

 

กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

5. นำงสำวชนำพรรณ จงึรุ่งเรอืงกจิ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

6. นำยไมเคิล ล ีเดรเยอร ์  

7. นำยไมเคิล มำรเ์ตนส ์  

กรรมกำร 

กรรมกำร 

8. นำยวฮีอง เค็ก 

9. นำยจโีน กำรซ์ำเรลลำ 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

หมายเหต ุ  

นายไมเคิล ลี เดรเยอร  ์นายไมเคิล มาเตนส ์นายวีฮอง เค็ก และนายจีโน การซ์าเรลลา เขา้ร่วมประชุมผ่านทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์

 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัชีประจ ำประเทศไทย บรษิทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

คุณจสัตน่ิำ แกบ๊สกำ 

 

ผูส้อบบญัชีจำกบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 

คุณชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั  Partner 

 

ที่ปรกึษำกฎหมำย และสกัขีพยำนกำรนับคะแนนจำกบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แม็คเคน็ซี่ จ ำกดั 

1. คุณวรษิฐำ จติรวุฒโิชต ิ   ทนำยควำม 

2. คุณกอบพร ตระกูลเกดิ    ทนำยควำม 

 

เริ่มกำรประชมุ  

 

กำรประชมุเริ่มขึ้นเวลำ 10.00 นำฬกิำ 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

คุณวริษฐำ จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคนซี่ จ  ำกดั ไดก้ล่ำวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บั

มอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ และแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมในวนัน้ีเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ภำยใต ้

พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมกีำรจดัเก็บขอ้มลูจรำจรทำงอิเลก็ทรอนิกส ์

ของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนไวเ้ป็นหลกัฐำนในกำรเขำ้ร่วมประชุม เช่น ชื่อผูใ้ชง้ำน หรือ Username ของผูเ้ขำ้ร่วม

ประชุม และวนัและเวลำของกำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรเลิกประชุม และจะมีกำรบนัทึกภำพและเสียงของผูเ้ขำ้ร่วม

ประชุมและขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและรำยชื่อผูเ้ขำ้ร่วมประชุมที่มกีำรแสดงตน ผลกำร

ลงคะแนนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม เป็นตน้ นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และ

หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ทีห่น่วยงำนที่ก  ำกบัดูแลบรษิทัจดทะเบยีนไทยก ำหนด เช่น กระทรวง

พำณิชย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระบวนกำรรกัษำควำมม ัน่คงปลอดภยัดำ้น

สำรสนเทศทีส่อดคลอ้งกบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

คุณวริษฐำไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัที่เขำ้ร่วมประชุม โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีท ัง้หมด 9 ท่ำนเขำ้ร่วม

ประชุมจ ำนวน 9 ท่ำนคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมกำรท ัง้หมดของบริษทั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัชีประจ ำ

ประเทศไทย บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอบเีอ

เอส จ ำกดั และทีป่รกึษำกฎหมำยและสกัขพียำนกำรนบัคะแนนจำกบริษทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี ่จ  ำกดั  

 

จำกนัน้ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะศึกษำกฎและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้่ง

ใหผู้ถ้อืหุน้โดยแนบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และชี้แจงวธิกีำรถำมค ำถำม กำรลงคะแนนเสยีง ดงัน้ี  

 

ระเบยีบกำรประชมุเกี่ยวกบักำรถำมค ำถำม 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสใหท่้ำนผูถ้อืหุน้และท่ำนที่ไดร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ของบริษทั สำมำรถถำมค ำถำมที่

เกี่ยวกบัวำระกำรประชุมที่ก  ำลงัพิจำรณำไดโ้ดยท่ำนผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะถำมค ำถำม สำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธี

ดงัต่อไปน้ี 

1) กำรสอบถำมโดยกำรพูด โดยท่ำนจะตอ้งอยู่ที่หนำ้ต่ำง E-meeting จำกนัน้ใหท่้ำนไปที่เมนู Participant 

และกดปุ่ มยกมอืขึ้น (Raise Hand) เจำ้หนำ้ที่จะด ำเนินกำรเปิดไมคใ์หท่้ำนสอบถำม และเมื่อสอบถำม

เสรจ็กรุณำกดปุ่มเอำมอืลง (Lower Hand) 

2) กำรสอบถำมโดยกำรพมิพ ์ใหท่้ำนไปที่เมนู Chat ในหนำ้ต่ำง E-Meeting เพื่อพมิพข์อ้ควำมและส่งเขำ้

มำยงัระบบ  

 ในกำรถำมค ำถำมแต่ละคร ัง้ ขอใหท่้ำนแจง้ชื่อ-นำมสกุลพรอ้มระบุว่ำท่ำนมำดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะ และจ ำนวนหุน้ที่ท่ำนหรือผูม้อบฉนัทะถอือยู่ก่อนเริ่มถำมค ำถำมทุกคร ัง้เพื่อประโยชนใ์นกำรจดบนัทึก

กำรประชมุไดค้รบถว้นถกูตอ้ง  

 

ระเบยีบกำรประชมุเกี่ยวกบักำรลงคะแนนเสยีง 
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• เน่ืองจำกกำรประชมุในครัง้น้ีเป็นกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จงึไมม่กีำรพมิพบ์ตัรลงคะแนน 

• ในกำรลงคะแนนเสียง ขอใหท่้ำนผูถ้ือหุน้ไปที่แถบหนำ้ต่ำง E-Voting เพื่อท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ 

ภำยในเวลำทีก่  ำหนด (2 นำท)ี 

• เมือ่ท่ำนลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้ำนกลบัมำยงัหนำ้ต่ำง E-meeting เพื่อรบัชมภำพและเสยีงของ

กำรประชมุต่อ โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรรวบรวมคะแนนท ัง้หมดจำกในระบบลงคะแนน 

• กำรนบัผลคะแนนจะค ำนวณโดยหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมท ัง้คะแนนเสยีงตำมบตัร

เสีย (ถำ้มี) ออกจำกจ ำนวนเสียงท ัง้หมดที่เขำ้ร่วมประชุมในวำระนัน้ๆ หรือจ ำนวนฐำนคะแนนเสียงตำมที่

กฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนด  และส่วนที่เหลอืจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เหน็ดว้ย  ยกเวน้วำรำะ

กำรแต่งต ัง้กรรมกำรทีจ่ะมกีำรนบัคะแนนเสยีงท ัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

• บตัรเสยี หมำยถงึ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเจตนำไมช่ดัเจนในบตัรยนืยนักำร ลงคะแนน เช่น 

ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเวน้ 

กรณีคสัโตเดยีน) หรอื กรณีทีม่กีำรแกไ้ขกำรลงคะแนนในบตัรยนืยนักำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ำกบั 

• กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทั หรอืผูอ้ื่นเขำ้ร่วมประชมุตำมหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ผูถ้อื

หุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไวล้่วงหนำ้ในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ บริษทัไดท้  ำกำรบนัทกึคะแนนเสยีงตำมที่ผูถ้อื

หุน้ก ำหนดไวล้ว่งหนำ้แลว้ในระบบคอมพวิเตอร ์

• ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชมุในระบบภำยหลงัวำระที่ประชุมพจิำรณำเรยีบรอ้ยแลว้ ผู ้

ถอืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดต้ำมวำระที่ยงัไม่ไดเ้ริ่มกำรพจิำรณำ ซึ่งจ ำนวนผูถ้อื

หุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึคะแนนเสยีงในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนั เน่ืองจำกอำจมผูีเ้ขำ้ร่วมประชุมบำง

รำยในระบบเขำ้มำเพิ่มหรือออกไปก่อน เมือ่บริษทัปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวำระแลว้ ระบบจะไม่

สำมำรถกลบัไปแกไ้ขใด ๆ ไดอ้กี ท ัง้น้ีเพือ่ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

จำกนัน้ ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธำนในที่ประชุม (“ประธำนฯ”) ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุมและกล่ำวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ จำกนัน้ ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหคุ้ณวริษฐำเป็นผูด้  ำเนินกำรประชมุตำมระเบยีบวำระ 

ในกำรน้ี คุณวริษฐำแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ขอ้มลูกำรลงทะเบยีน ณ เวลำเปิดประชุม ผูถ้อืหุน้มำร่วมประชุมมดีงัน้ี ผู ้

ถอืหุน้มำดว้ยตนเอง 2 รำย ถอืหุน้รวม 23,803 (สองหมืน่สำมพนัแปดรอ้ยสำม) หุน้ รบัมอบฉนัทะ 26 รำย ถอืหุน้รวม 

6,477,463 (หกลำ้นสี่แสนเจ็ดหมืน่เจ็ดพนัสี่รอ้ยหกสบิสำม) หุน้ รวมผูถ้อืหุน้มำดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผู ้

ถือหุน้เขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน 28 รำย นบัจ ำนวนหุน้รวมกนัได ้6,501,266 (หกลำ้นหำ้แสนหน่ึงพนัสองรอ้ยหกสิบหก) 

หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 87.85 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่  ำหน่ำยแลว้ของบริษทัจ ำนวน 7,400,000 (เจด็ลำ้นสีแ่สน) หุน้ ครบเป็นองค์

ประชมุตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  

 

ระเบยีบวำระที่ 1: พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 51 ที่ไดป้ระชุมเม่ือวนัที่ 30 

เมษำยน 2562 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

 

คุณวรษิฐำ ไดเ้สนอรำยงำนกำรประชุมสำมญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่51 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2562 ซึง่ไดจ้ดัท ำ

ขึ้นตำมกฎหมำย และบริษทัไดส้่งส  ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 

วนั นบัแต่วนัที่จดัประชุม และส่งใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยต์ำมที่กฎหมำยก ำหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัแลว้ รำยละเอยีดปรำกฏตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

คุณวรษิฐำเปิดโอกำสใหท้ี่ประชมุถำมค ำถำม 

 

คุณวรษิฐำเหน็ว่ำผูถ้อืหุน้ไมม่คี ำถำม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตัวิำระน้ีตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้มมีติรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัของผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่51 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่30 

เมษำยน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,501,266 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  

 

วำระที่ 2 พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทัเกี่ยวกบักจิกรรมของบรษิทั 

 

คุณวริษฐำ กล่ำวตอ้นรบัคุณลูกำ้ เครปำโชลี่ กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อน ำเสนอกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษทัปี 2562 

รวมท ัง้ค ำอธบิำยและวเิครำะหจ์ำกฝ่ำยจดักำร สรุปไดด้งัน้ี 

 

สรุปขอ้มลูทำงกำรเงนิปี 2562  

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2562 สูงขึ้นเลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัปี 2561 โดยในดำ้นของตลำดยำงเครื่องบนินัน้ แมว้่ำ

จะไดร้บัผลกระทบจำกเศรษฐกิจที่ชะลอตวั แต่ดว้ยกำรผลติยำงเครื่องบนิเรเดียลรุ่นใหม่ของบริษทั จึงท ำให ้

รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2563 ของบริษทัมอีตัรำเพิ่มสูงขึ้น ท ัง้น้ี ในส่วนของตลำดผูบ้ริโภค ควำมตอ้งกำรยำง

รถยนตโ์ดยสำรปรบัตวัลดลง บรษิทัจงึตอ้งลดกำรส่งออกยำงรถยนตล์ง 

2. รำยไดสุ้ทธิในปี 2562 ลดลงเน่ืองจำกปจัจยัหลกัสำมประกำรคือ กำรปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

คุม้ครองแรงงำนที่เปลี่ยนแปลงไป อนัมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภำคม 2019 กำรลดปริมำณผลติลง

เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรในต่ำงประเทศลดลง และกำรลงทุนเพื่อรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจ

ผูบ้รโิภค ซึง่ไดร้บักำรถ่วงดุลบำงส่วนดว้ยกำรปรบัปรุงมำรจ์ิ้นในอุตสำหกรรมกำรบนิ 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

ภำพรวมสภำวะตลำด และอตุสำหกรรมยำงในปี 2562 

1. อตุสำหกรรมยำงเครื่องบนิไดร้บัผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ และกำรยกเลกิของ B373 Max ใน

เดือนมีนำคม 2563 ซึ่งท ำใหค้วำมตอ้งกำรภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศของบริษทัไดร้บัผลกระทบ

เช่นเดยีวกนั 

2. อตุสำหกรรมยำงทดแทนถดถอยลงตดิต่อกนัเป็นปีทีส่ำม โดยในปี 2562 ลดลงในอตัรำรอ้ยละ 4  

3. อตุสำหกรรมยำงรถยนตช์ะลอตวั โดยมยีอดขำยรถยนตใ์หมล่ดลงรอ้ยละ -3 

 

กลยุทธท์ำงธุรกจิ 

 บริษทัไดน้ ำโมเดลธุรกิจเชื่อมโยงมำปรบัใช ้โดยแต่ละองคป์ระกอบจะช่วยใหบ้ริษทัไดร้บัควำมเชื่อม ัน่จำก

ผูบ้รโิภคและลูกคำ้ และเพือ่สรำ้งควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนักบัคู่แขง่ของบริษทั 

 ส ำหรบัอุตสำหกรรมยำงรถยนต์ในปี 2562 บริษทัไดพ้ฒันำกลุ่มผลติภณัฑด์ว้ยกำรเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ 4 

ผลติภณัฑ ์โดยเฉพำะยำงคำรโ์ก ้แมกซ ์ทีไ่ดร้บักำรออกแบบมำเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ถกระบะ

และรถตูข้องไทยโดยเฉพำะ โดยบริษทัไดแ้นะน ำยำงคำรโ์ก ้แมกซอ์อกสู่ตลำดเมือ่เดือนธนัวำคม 2562 และ

เริ่มเปิดใหม้กีำรซื้อขำยเมือ่เดือนมกรำคม 2563 โดยคำดว่ำผลตอบรบัจะเป็นไปในทำงบวก นอกจำกน้ี บริษทั

ไดร้บัเลือกจำก Honda, Hyundai, Ford และ MG ใหเ้ป็นผูจ้ดัหำยำงรถยนต์ OE ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึง

ควำมสำมำรถและควำมแขง็แกร่งของบริษทัในอตุสำหกรรมยำงรถยนตเ์ป็นอย่ำงมำก 

 ส ำหรบัอตุสำหกรรมยำงเครื่องบนิ บรษิทัไดม้กีำรผลติยำงเครื่องบนิเรเดียลใหม่ต ัง้แต่ปลำยปี 2561 และไดร้บั

เลอืกจำกสำยกำรบนิจ ำนวนมำก รวมถงึสำยงกำรบนิไทยซึง่น ำไปใชก้บัเครื่องบนิโบอิ้ง 777  

 ในดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย บรษิทัไดข้ยำยสำขำของ Goodyear Autocare อย่ำงต่อเน่ืองโดยเปิดสำขำใหมเ่พิม่ 4 

แห่ง และไดร้วมเครือข่ำยรำ้นคำ้ปลีก Goodyear Autocare พรอ้มแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยที่ไดร้บักำร

คดัเลอืกเพิม่อกี 9 รำย 

 

เรำจะปฏบิตังิำนดว้ยควำมซือ่สตัย ์

บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนปฏบิตัิงำนดว้ยควำมซื่อสตัย ์ซึ่งนโยบำยต่ำง ๆ ก ำหนดอยู่ในคู่มอืจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน

ธุรกิจที่รวบรวมและส่งเสริมมำตรฐำนสูงสุดในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและกฎหมำย โดยพนกังำนจะตอ้ง

รบัทรำบ ปฏบิตัิตำม และรำยงำนขอ้กงัวลเกี่ยวกบักำรไม่ปฏิบตัิตำมคู่มอืน้ีผ่ำนสำยด่วนจริยธรรมของบริษทัซึ่งบริษทั

สนบัสนุนใหร้ำยงำนตลอดปี 2562 นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดเ้ขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมยต่์อตำ้นคอรร์ปัช ัน่กบัแนวร่วม

ต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของภำคเอกชนไทยในปีทีผ่่ำนมำ 

 

เมือ่จบกำรน ำเสนอ คุณวริษฐำแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบว่ำ เน่ืองจำกวำระน้ี เป็นวำระเพื่อทรำบ และอำจมคี ำถำมเกี่ยวเน่ือง

กบัผลประกอบกำรของบริษทั จึงขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่มคี ำถำมสำมำรถถำมค ำถำมเกี่ยวกบัวำระน้ีพรอ้มกนักบัวำระถดัไปที่

เป็นวำระเกี่ยวกบักำรพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทั 
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วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบรษิทัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 พรอ้มรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

 

คุณวรษิฐำ ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิของบรษิทั โดยเสนอขอ้มลูประกอบ ดงัน้ี  

 

ขอ้มลูงบกำรเงนิ (บำงสว่น) ของบรษิทั 

       หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร จ ำนวน 

2562 2561 

สนิทรพัยร์วม 6,302 6,124 

หน้ีสนิรวม 2,564 2,265 

รำยไดร้วม 3,892 3,859 

ก ำไรสุทธิ (-60.6) 34 

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำน (บำท/หุน้) (-8.19) 4.57 

 

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิประจ ำปีสิ้นสุด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

 

จำกนัน้คุณวรษิฐำไดเ้ปิดโอกำสใหถ้ำมค ำถำมเกี่ยวกบัวำระน้ี และวำระที ่2 

 

คุณวรีะศกัดิ์ ศรสีค้ิีว ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 23,800 หุน้ ถำมว่ำสถำนกำรณโ์รคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผล

กระทบต่อโครงกำรยำงเครื่องบนิของบริษทัมำกนอ้ยเพยีงใด และอยำกใหก้ล่ำวถงึควำมคืบหนำ้ของโครงกำรลงทุนยำง

เครื่องบนิดงักลำ่ว 

 

คุณลูกำ้ เครปำโชลี ่ตอบค ำถำมว่ำ  

 อุตสำหกรรมกำรบนิเป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 

(COVID-19) มำกที่สุด โดยสมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (IATA) คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมกำร

บนิในปีน้ีจะปรบัตวัลดลงประมำณรอ้ยละ 50 อนัเน่ืองมำจำกกำรลดลงของกำรเดินทำงท ัง้ภำยในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ โดยคำดว่ำอตุสำหกรรมกำรบนิจะยงัไมฟ้ื่นตวัเตม็ที่จนถงึปี 2566 ยกตวัอย่ำงกรณีที่แสดงให ้

เหน็ถงึกำรถดถอยของอุตสำหกรรมกำรบนิเป็นอย่ำงด ีคือกำรทีก่ำรบนิไทยไดเ้ขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรไป

เมือ่เรว็ ๆ น้ี 

 ในดำ้นควำมคืบหนำ้ของโครงกำรลงทุนยำงเครื่องบิน บริษทัไดค้อยติดตำมและเฝ้ำระวงัเพื่อรบัมือกบั

สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงใกลช้ิด และจำกกำรพิจำรณำสภำวะตลำดใน
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ขณะน้ี บริษทัไดต้ดัสินใจชะลอตวักำรลงทุนใน phrase 2 ออกไป และจะคอยพิจำรณำสภำวะกำรณ์ทำง

เศรษฐกจิอย่ำงสม ำ่เสมอเพือ่พจิำรณำช่วงเวลำส ำหรบักำรลงทนุใน phrase 2 อกีคร ัง้หน่ึง  

  

คุณวริษฐำเห็นว่ำผูถ้ือหุน้ไม่มคี ำถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวำระน้ี จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิของ

บรษิทัส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและผ่ำนกำรพจิำรณำ

และเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ พรอ้มรำยงำนของผูส้อบบญัชตีำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ซึง่ผ่ำนกำร

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและผ่ำนกำรพจิำรณำและเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ พรอ้มรำยงำน

ของผูส้อบบญัชดีงักลำ่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,501,266 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตังิดจำ่ยเงนิปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 

คุณวริษฐำ แถลงเรื่องกำรงดจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ว่ำ มำตรำ 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั

มหำชน ก ำหนดใหบ้ริษทัจ่ำยเงนิปนัผลจำกเงนิก ำไรเท่ำนัน้ และตำมขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั กำรจ่ำยปนัผลจะ

กระท ำไดต่้อเมือ่บริษทัมกี ำไรโดยจะจ่ำยจำกก ำไรสุทธิ และก ำไรสะสม ซึ่งก ำหนดว่ำตอ้งจ่ำยภำยในก ำหนด 1 เดือนนบั

แต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้มมีติ นอกจำกน้ี บริษทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลโดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัในปีที่ผ่ำนมำและควำมตอ้งกำรใชเ้งนิลงทุนในอนำคต โดย ณ สิ้นปีบญัชี 2562 บริษทัมผีลขำดทุนสุทธิ 60.6 

ลำ้นบำท จงึไมม่ผีลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปี 2562 เพยีงพอแก่กำรจ่ำยเงนิปนัผล โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำ

ถงึผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคลอ่ง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุน กำรส ำรองเงนิไวเ้พือ่จ่ำยช ำระคืนเงนิกูย้มื

และเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภำยในบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัจึงเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำ

ประกำศงดจ่ำยเงนิปนัผล โดยมรีำยละเอยีด ดงัน้ี  

 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปนัผล 2562 2561 

1. ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธ ิ(ลำ้นบำท) (-60.6) 34 

2. ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำน (บำท/หุน้) (-8.19) 4.57 

3. เงนิปนัผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0 5 
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4. สดัส่วนกำรจ่ำยเงนิปนัผลเทยีบกบัก ำไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐำน (รอ้ย

ละ) 

N/A 109 

5. จ ำนวนหุน้ 7,400,000 7,400,000 

6. รวมเงนิปนัผลจ่ำยท ัง้สิ้น (ลำ้นบำท) 0 37 

 

คณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิงดจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 เน่ืองจำกบริษทัมผีลประกอบกำรขำดทุน โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำน 

ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุน กำรส ำรอง เงินไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคืนเงนิกูย้ืมและเป็นเงินทุน

หมนุเวยีนภำยในบริษทัประกอบดว้ย และเหน็สมควรใหง้ดจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกบริษทั

มทีนุส ำรองตำมกฎหมำยครบถว้นแลว้ 

 

มำตรำ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหำชน และขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดใหบ้ริษทัจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงนิทุนส ำรอง ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี 

จนกว่ำเงนิทุนส ำรองน้ีจะมจี  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยบดัน้ี บริษทัมทีุนส ำรองตำมกฎหมำย

ครบถว้นแลว้ จงึไมต่อ้งจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิอีก 

 

คุณวรษิฐำเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำม 

 

คุณวรษิฐำเหน็ว่ำผูถ้อืหุน้ไมม่คี ำถำม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตัวิำระน้ีตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนุมตัิงดจ่ำยเงินปนัผลส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562  ตำมที่

คณะกรรมกำรเสนอและอนุมตังิดจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกบริษทัมทีุนส ำรองตำมกฎหมำย

ครบถว้นแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,501,266 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวำระที่ 5: พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 

คุณวรษิฐำ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่ำ ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 14 ก ำหนดใหใ้นกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ ใหก้รรมกำร

ออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรท ัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็
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ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสำม ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ีมกีรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำม

วำระจ ำนวน 3 ท่ำนไดแ้ก่  

1. นำยเยบ็ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) กรรมกำรอสิระ 

2. นำยวฮีอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek)   กรรมกำร 

3. นำยไมเคิล มำรเ์ตนส ์(Mr. Michael Martens) กรรมกำร 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลไดพ้ิจำรณำคุณสมบตัิ

ในดำ้นต่ำง ๆ โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมดำ้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในวชิำชีพที่จ  ำเป็น

และเหมำะสมต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลกำรปฏบิตัิงำนในฐำนะกรรมกำร และฐำนะกรรมกำรชุดย่อย

เป็นรำยบุคคลในช่วงทีผ่่ำนมำ จงึเหน็สมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ

อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีน้ีกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหน่ึง ตำมรำยชื่อดงัต่อไปน้ี 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง ควำมจ ำเป็นและเหตผุล 

1. นำยเยบ็ ซู ชวน (Mr. Swee 

Chuan Yeap) 

กรรมกำรอสิระ* เ ป็ น ผู ้ที่ มี ค ว ำ ม รู ้ ค ว ำ ม เ ข ้ำ ใ จ แ ล ะ มี

ประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำรและกำรด ำเนิน

ธุรกจิโดยเฉพำะอตุสำหกรรมยำนยนต ์

2. นำยวฮีอง เค็ก (Mr. 

WeeHong Kek) 

กรรมกำร เ ป็ น ผู ้ที่ มี ค ว ำ ม รู ้ ค ว ำ ม เ ข ้ำ ใ จ แ ล ะ มี

ประสบกำรณด์ำ้นกฎหมำยธุรกจิ  

3. นำยไมเคิล มำรเ์ตนส ์(Mr. 

Michael Martens) 

กรรมกำร เป็นผูท้ี่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำม

เชี่ยวชำญในดำ้นบญัชี กำรเงิน ธุรกิจยำง

เครื่องบนิ ยำงรถยนต ์

หมำยเหต ุ *ผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทัในเรื่องกำรถือหุน้ตำม

รำยละเอียดขอ้ 1 ของนิยำมกรรมกำรอิสระตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุม ก ำหนดไวเ้ขม้งวดกว่ำ

ขอ้ก ำหนดข ัน้ต ำ่ทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 

 

ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลพิจำรณำแลว้ว่ำ  

นำยเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่

เกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำลพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำนำยเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) 

เป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญในดำ้นกำรบริหำรและกำรด ำเนินธุรกิจโดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำน

ยนต ์ท ัง้ยงัปฏบิตัหินำ้ทีก่รรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ ไดอ้ย่ำงดยีิง่ 

 

ในกำรสรรหำกรรมกำร บรษิทัไดป้ระกำศเชิญผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่ำมคุีณสมบตัเิหมำะสม เพือ่รบักำรคดัเลอืก

เป็นกรรมกำรในช่วงระหว่ำงวนัที ่10 กมุภำพนัธ ์2563 ถงึวนัที ่24 กมุภำพนัธ ์2563 เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่

ไมม่ผูีถ้อืหุน้รำยใดเสนอชื่อบคุคลที่เหน็ว่ำมคุีณสมบตัเิหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรมำยงับริษทั 
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ทัง้น้ี รำยละเอียดของผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมกำรแต่ละท่ำนและนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทัปรำกฏตำมสิ่งที่ส่ง

มำดว้ย 3 และ 4 ตำมล ำดบั 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ กรรมกำรตอ้งออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหน่ึงในสำม ในปีน้ีกรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำรท ัง้หมด 9 

ท่ำน และกรรมกำรดงักลำ่วมสีทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงโดยผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร

สรรหำและธรรมำภบิำล และกำรสรรหำกรรมกำรในครัง้น้ีไดผ้่ำนกระบวนกำรกล ัน่กรองและสรรหำโดยคณะกรรมกำร

บริษทัแลว้ว่ำมคุีณสมบตัิในดำ้นต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒิ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญใน

หลำกหลำยวชิำชีพที่เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถงึผลกำรปฏบิตัิงำนในฐำนะกรรมกำรในช่วงที่ผ่ำน

มำ คณะกรรมกำรจึงเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำม

วำระจ ำนวน 3 ท่ำนไดแ้ก่ 1. นำยเย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) 2. นำยวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek) 

และ 3. นำยไมเคิล มำรเ์ตนส ์(Mr. Michael Martens) กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง โดยท ัง้สำมท่ำนเป็นผูท้ี่มี

คุณสมบตัิครบถว้นตำม พ.ร.บ. บริษทัมหำชน และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ส ำหรบัต ำแหน่ง

กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้ว่ำนำย เย็บ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสำมำรถให ้

ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้น้ีกรรมกำรที่ไดร้บักำรเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่ำน ไม่ได ้

อยู่ในหอ้งประชมุคณะกรรมกำรบริษทั และไมไ่ดอ้อกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษทัในเรื่องดงักลำ่ว 

 

คุณวรษิฐำ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำม 

 

คุณวรษิฐำ เหน็ว่ำผูถ้อืหุน้ไมม่คี ำถำม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตัวิำระน้ีตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้มมีตดิงัน้ี 

1. คุณเยบ็ ซู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) 

เหน็ดว้ย 6,501,265 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

2. คุณวฮีอง เคก็ (Mr. WeeHong Kek) 

เหน็ดว้ย 6,501,266 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

3. คุณไมเคลิ มำรเ์ตนส ์(Mr. Michael Martens) 

เหน็ดว้ย 6,501,266 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวำระที่ 6: พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2563 

 

คุณวริษฐำ ขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2563 รำยละเอียด 

ดงัน้ี 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล เน่ืองจำกบริษทัไม่มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรจงึมอบหมำยใหก้ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อยด ำเนินกำรผ่ำนกำรพจิำรณำอย่ำง

รอบคอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล ซึ่งไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรโดยค ำนึงถึงควำม

เหมำะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนำด และควำมเกี่ยวโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภำวะโดยท ัว่ไป

ของตลำด (Market Norm) และอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถงึประสบกำรณ์และควำมเหมำะสมเกี่ยวกบักำรท ำหนำ้ที่

และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ท ัง้น้ี เฉพำะประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยและไม่ไดร้บั

เงนิเดือนจำกบริษทัเท่ำนัน้ที่มสีิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและธรร

มำภิบำลจึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเสนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  และ

กรรมกำรชดุย่อยส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบัอตัรำในปี 2562 ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

ต ำแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 

1. ประธำนกรรมกำร  ปีละ 500,000 บำท  ปีละ 500,000 บำท 

2. กรรมกำร ปีละ 350,000 บำท (ต่อท่ำน) ปีละ 350,000 บำท (ต่อท่ำน) 

ค่ำตอบแทนอื่น ๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ต ำแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 

1. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ปีละ 350,000 บำท  ปีละ 350,000 บำท 

2. กรรมกำรตรวจสอบ ปีละ 300,000 บำท (ต่อท่ำน) ปีละ 300,000 บำท (ต่อท่ำน) 

ค่ำตอบแทนอื่น ๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

ต ำแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 

1. ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล  ปีละ 100,000 บำท  ปีละ 100,000 บำท 

2. กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล ปีละ 75,000 บำท (ต่อท่ำน) ปีละ 75,000 บำท (ต่อท่ำน) 

ค่ำตอบแทนอื่น ๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ทัง้น้ี ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ   

ธรรมำภบิำล กรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำลทุกท่ำนไมไ่ดร้บัค่ำตอบแทนอื่นใดท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และไม่ใช่ตวัเงนิ

นอกเหนือจำกที่กลำ่วขำ้งตน้  

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อยของบริษทัไม่ไดผ้่ำนคณะกรรมกำร

พจิำรณำค่ำตอบแทน เน่ืองจำกบริษทัไม่มคีณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยไดผ้่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลและ

คณะกรรมกำรบริษทัโดยเปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถงึพจิำรณำจำกกำรขยำยธุรกิจและ

กำรเติบโตของก ำไรของบริษทั คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำแลว้จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิให ้

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัประจ ำปี 2563 ตำมอตัรำทีเ่สนอ 

 

คุณวรษิฐำ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำม 

 

คุณวรษิฐำ เหน็ว่ำผูถ้อืหุน้ไมม่คี ำถำม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตัวิำระน้ีตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ  

 

มตทิี่ประชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้มมีตอินุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอดว้ยคะแนน เสยีง

ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,500,866 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีไ่มน่อ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ 

ทัง้น้ี กรรมกำรอิสระทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวำระน้ี 

 

ระเบยีบวำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี 
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

คุณวรษิฐำขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทน

ของผูส้อบบญัช ีรำยละเอยีด ดงัน้ี 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัจ ำนวน 3 รำย 

โดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตังิำน ควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วำมเหน็

เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจำก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ำกดั โดยเป็นกำรแต่งตัง้ติดต่อกนัจำกรอบปีบญัช ี2560, 2561 และ 2562 เน่ืองจำกบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ 

เอบเีอเอส จ ำกดั เป็น 1 ใน 4 บริษทัช ัน้น ำที่ใหบ้ริกำรสอบบญัชีในระดบัสำกล มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบญัชี มี

อตัรำค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชทีี่เหมำะสม รวมท ัง้ปฏบิตัหินำ้ทีใ่นปีทีผ่่ำนมำไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยเสนอใหค้ณะกรรมกำร

บริษทัเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ ำปี 2563 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบ

กำรเงนิของบรษิทัและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2563 ตำมรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ทัง้น้ี บริษทัที่เป็นส ำนกังำนสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อที่เสนอ มคีวำมเป็นอิสระ ไม่มคีวำมสมัพนัธห์รือส่วน

ไดส้่วนเสยีกบับริษทั และบริษทัไม่มบีริษทัย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำง

ใด  

รำยช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญำตเลขที่ 

จ ำนวนปีที่ลงลำยมือช่ือ

รบัรองงบกำรเงนิของบรษิทั 

1. นำยชยัศิร ิเรอืงฤทธิ์ชยั 4526 3 ปี (ปี 2555 2560 และ

2561) 

2. นำยประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ 4174 3 ปี (ปี 2552 - 2554) 

3. นำงสำววรำภรณ ์วรธติกิลุ 4474 - 

 

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2563 (บำท) ปี 2562 (บำท) 

ค่ำสอบบญัช ี(Audit fees) 1,900,000 1,900,000 

ค่ำบริกำรอื่น ๆ (non-audit service fees) ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนของสอบบญัชปีระจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2563 ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ 

 

คุณวรษิฐำเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำม 

 

คุณวรษิฐำเหน็ว่ำผูถ้อืหุน้ไมม่คี ำถำม จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตัวิำระน้ีตำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ  
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บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 12120 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มมีติอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปีสิ้นสุด 31 ธนัวำคม 2562 และก ำหนด

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชตีำมทีค่ณะกรรมกำรเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 6,501,266 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ซึง่ถอืเป็นคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 8: พจิำรณำกจิกำรอืน่ ๆ ที่อำจด ำเนินกำรไดใ้นที่ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ถำ้มี) 

 

ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ไม่สมควรพิจำรณำเรื่องอื่นๆ อีกเน่ืองจำกตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษทัจด

ทะเบียนปี 2560 และโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี  ที่ประชุมสมควรพิจำรณำ

ปรกึษำหำรอืกนัเฉพำะเรื่องที่มกีำรแจง้ไวล้ว่งหนำ้เท่ำนัน้ เพือ่ใหเ้กดิควำมเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 

 

ประธำนฯ กลำ่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ำร่วมประชมุ ปิดประชมุเวลำ 11.18 นำฬกิำ 

 

 

(ดร. ธีระพร ศรเีฟ่ืองฟุ้ ง) 

ประธำนที่ประชมุ 

 

ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ   

ทีป่รกึษำกฎหมำย บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี ่จ  ำกดั 


