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

วนัที่ 13 ตุลาคม 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามญัของผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ทุกท่านของ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย:   

1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 48 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 

2. สารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั (สารสนเทศ 2)  

3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นโครงการลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบินประเภทเรเดียล (Radial) (เอกสารแนบ) 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 

6. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข  

7. เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม และเอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

8. กฎ และขอ้บงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้  

9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่วิสามญัของผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 
ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ("บริษัทฯ") ไดมี้มติให้จัดประชุมใหญ่วิสามญัของ 
ผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม R2 โรงแรม        
เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 48 ที่ได้ประชุมเม่ือวันที่ 26 

เมษายน 2559 
ข้อมูลประกอบ: ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 48 เม่ือวนัที่ 26 

เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 
บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 48 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 ซ่ึงส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวไดน้ าส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และน าส่งกระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแลว้  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 48 ดงักล่าว ควรไดรั้บการอนุมติั 
ตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้ว่าถูกตอ้ง 
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บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

 
ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและด าเนินการ

ผลิตยางเคร่ืองบินประเภทเรเดียล (Radial) 
ข้อมูลประกอบ:  1. สารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายละเอียดปรากฏ 

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยใ์นโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบิน
ประเภทเรเดียล (Radial) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยใ์นโครงการลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบินประเภทเรเดียล (Radial) และการขยายการผลิตยางเคร่ืองบินในประเทศไทย  
("โครงการลงทุน") และที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะไดรั้บการร้องขอใหพ้ิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัด าเนินการใน
โครงการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 
 
วาระน้ีถือเป็นวาระที่เกี่ยวเน่ืองกนักบัวาระที่ 3 และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมในคร้ังน้ี จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ได้รับ
อนุมติัอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเน่ืองกนัวาระอื่นเป็นอนัยกเลิก 
 
โดยคาดว่าโครงการลงทุนจะใชเ้งินลงทุนทั้งหมดเป็นจ านวนประมาณ 162 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ลา้น
บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการค านวณคือ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับประมาณ 34.82 บาท) โดยแบ่งโครงการลงทุน
ออกเป็น 3 ระยะ  รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี โดยการลงทุนก่อสร้างระยะท่ี 1 จะเร่ิมด าเนินงานก่อน เพื่อให้
บริษทัฯ สามารถประเมินไดว้่าโครงการลงทุนระยะท่ี 1 ส่งผลใหค้วามสามารถในการผลิตและก าไรเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายท่ี
วางไวห้รือไม่ทั้งน้ีบริษทัฯ จะประเมินการเร่ิมลงทุนก่อสร้างระยะท่ี 2 และ 3 ตามปัจจยัต่อไปน้ี 

1) ผลการด าเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหนา้: ผลการด าเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า
จะถูกประเมินจากความสามารถในการท าก  าไรของโครงการลงทุน 

2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน 
ก) สภาวะตลาด: ก่อนการเร่ิมลงทุนก่อสร้างในระยะท่ี 2 และ 3 บริษทัฯ จะเปรียบเทียบอุปสงค์และก าลงัการ

ผลิตของตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอุปสงค์มากพอท่ีจะรับรองการเพิ่มการผลิตของบริษทัฯ  นอกจากน้ี 
บริษัทฯ จะประเมินสภาวะตลาดรวมถึงการพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของภาพรวม
อุตสาหกรรมซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อโครงการลงทุน 

ข) ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง: เน่ืองจากโครงการลงทุนน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จะประเมิน
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างใหม่ก่อนการเร่ิมลงทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อโครงการลงทุนไดห้รือไม่ 

ค) เงินทุน: บริษทัฯ จะประเมินว่ามีเงินทุนเพียงพอส าหรับการลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 หรือไม่ 
ง) การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั: บริษทัฯ จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัที่

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

3) ปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 
 

โครงการลงทุนเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์น
การท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) (ซ่ึงจะเรียกรวมกนัว่า "เกณฑ์รายการได้มาจ าหน่ายไปฯ") 
 
เน่ืองจากขนาดของรายการจึงคิดเป็นร้อยละ 114 โดยค านวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ซ่ึงเป็นขนาดรายการท่ีสูงท่ีสุดภายใตเ้กณฑ์มูลค่าส่ิง
ตอบแทน ซ่ึงไดแ้ก่การพิจารณาโดยเปรียบเทียบมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งช าระกบัสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ) และรายการ
ดงักล่าวเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์
ฯ") จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 (Backdoor listing) ภายใต้เกณฑ์รายการได้มาจ าหน่ายไปฯ  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่
จ าเป็นตอ้งยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พิจารณารับหลกัทรัพยใ์หม่ (Re-listing) เน่ืองจากไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 24 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน
ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมีลกัษณะ
เขา้หลกัเกณฑก์ารยกเวน้ทุกขอ้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 
โครงการลงทุนจะสนับสนุนธุรกิจที่บริษทัฯ มีอยู่เพื่อขยายตลาดยางเคร่ืองบิน และโครงการลงทุน น้ี จะท าให้
บริษัทฯ ผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียลได้และเป็นผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์การบินท่ีสมบูรณ์แบบ โดยมีสายการผลิตทั้ง
ผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบินเรเดียลและยางเคร่ืองบินผา้ใบ รวมถึงบริการหล่อดอกยาง 

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
บริษทัฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายธุรกิจหลกัในอนาคตอนัใกล ้ภายหลงัการลงทุนในโครงการลงทุน 

3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซ่ึงสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายหลงัการลงทุนในโครงการลงทุน บริษทัฯ ยงัคงมีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะเป็นบริษทัที่จดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยฯ์ กล่าวคือยงัมีความเหมาะสมในดา้นคุณสมบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ การปฏิบติัตามบรรษทัภิบาลที่ดี คุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การมีผูส้อบบญัชี
ซ่ึงไดรั้บการรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ การมีโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัฯ ที่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการมีผลก าไรในส่วนของผูถ้ือหุ้นที่ดี ในการเขา้ลงทุนใน
โครงการลงทุน จะมีการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ีมีเทคโนโลยท่ีีล  ้าสมยัจากมืออาชีพ ดงันั้นโครงการ
ลงทุน จะเป็นสินทรัพยท์ี่มีคุณภาพของบริษทัฯ ในฐานะที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือในอ านาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ก่อนการลงทุนในโครงการลงทุน บริษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(“กู๊ดเยียร์ อเมริกา”) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นร้อยละ 66.79 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดในบริษทัฯ ถือเป็นผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หลงัจากโครงการลงทุน กู๊ดเยียร์  อเมริกา จะยงัคงเป็นผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม และกู๊ดเยียร์ อเมริกาไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 
ดงันั้นภายใตเ้กณฑ์รายการไดม้าจ าหน่ายไปฯ บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อ ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ ความเป็น
ธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการเพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ และจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 
เพื่ออนุมติัการเขา้ท าโครงการลงทุน โดยตอ้งไดรั้บมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุ้นที่มี
ส่วนไดเ้สีย 
 
ในการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน ที่ประชุมควรพิจารณาและอนุมัติการมอบอ านาจซ่ึงเกี่ยวข้องกับด าเนินการใน
โครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดเกี่ยวกบัโครงการลงทุน ในทุกระยะ
ของโครงการลงทุน การขออนุญาตและการด าเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกบัโครงการลงทุนของบริษทัฯ ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และลงนามในเอกสารและหลกัฐานต่างๆ 
ที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 

2) ด าเนินการตามโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน พิจารณาและก าหนดความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินการของแต่ละระยะของโครงการลงทุน ขยายก าหนดเวลา เลื่อน ต่อขยาย ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกโครงการ
ลงทุน ภายในขอบเขตที่ไดรั้บอนุมติัจากมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยพิจารณาจาก ก) ผลการด าเนินการของโครงการ
ลงทุน ในระยะก่อนหนา้ ข) ความเหมาะสมของโครงการลงทุน แต่ละระยะ และ ค) ปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

3) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สถาบนัการเงิน และบุคคลหรือองคก์รใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุนในทุกระยะของโครงการลงทุน 

4) กระท าการใดๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการตามโครงการลงทุนแลว้เสร็จ ในทุกระยะของโครงการลงทุน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2559 มีความเห็นว่าโครงการลงทุนนั้น มีความ
เหมาะสม และยุติธรรม ทั้งในแง่ของราคาและหลกัการปฏิบติั จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถ้ือหุ้น ดงันั้นที่
ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัโครงการลงทุน  และการมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 
และเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั  ดงันั้นผูถ้ือหุ้นควรอนุมติัโครงการลงทุนและการ
มอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 
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วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย โดยกู๊ดเยยีร์ อเมริกา 
ถือเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระน้ีได ้
 
ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่เก่ียวข้องกับโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและ

ด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบินประเภทเรเดียล (Radial) 
 
ข้อมูลประกอบ: 1. สารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการไดม้า

ซ่ึงสินทรัพยใ์นโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบิน
ประเภทเรเดียล (Radial) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะไดรั้บการร้องขอให้พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน และที่
ประชุมผูถ้ือหุ้นจะไดรั้บการร้องขอให้พิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบั
โครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุนดงักล่าว 
 
วาระน้ีถือเป็นวาระท่ีเกี่ยวเน่ืองกนักบัวาระท่ี 2 และเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมในคร้ังน้ี จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระที่ไม่ได้รับ
อนุมติัอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเน่ืองกนัวาระอื่นเป็นอนัยกเลิก  
 
ในการด าเนินการตามโครงการลงทุน บริษทัฯ จะตอ้งเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการลงทุน ซ่ึงจะไดท้  ากบั  
กู๊ดเยยีร์ อเมริกา ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทักู๊ดเยยีร์ ออเรียนท ์คอมปะนี จ ากดั (“กู๊ดเยยีร์ สิงคโปร์”) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยท่ีหุ้นทั้งหมดถือโดยกู๊ดเยยีร์ อเมริกา ธุรกรรมดงักล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 และรวมถึงฉบบัแกไ้ข (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “เกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกันฯ”) รายการที่เกี่ยวโยงกนัขา้งตน้ 
ไดแ้ก่ 

1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้างดา้นวิศวกรรม และดา้นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัวิศวกรรม 
2) การเขา้ท าสัญญาการจดัหาเคร่ืองจกัรระหว่างบริษทัฯ และ กู๊ดเยยีร์ อเมริกา (สัญญาซ้ือเคร่ืองจกัร) 
3) การเขา้ท าสัญญาซ้ือขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่างบริษทัฯ และ กู๊ดเยยีร์ สิงคโปร์ 
4) การเขา้ท าสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบยางสังเคราะห์ระหว่างบริษทัฯ และ กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 
5) การใชเ้คร่ืองหมายทางการคา้และเทคโนโลย ี(Royalty Fee) ระหว่างบริษทัฯ และ กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 
6) การเขา้ท าสัญญาการใหบ้ริการจดัซ้ือยางธรรมชาติระหว่างบริษทัฯ และ กู๊ดเยยีร์ สิงคโปร์ 
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ขนาดรวมของรายการเกี่ยวโยงกนัทั้ง 6 รายการคิดเป็นร้อยละ 1,186 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของ บริษทัฯ ซ่ึงมีมูลค่า
มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ โดยการค านวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้
ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  
 

ดังนั้ นภายใต้เกณฑ์รายการท่ีเกี่ยวโยงกันฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการท ารายการ ความเป็น
ธรรมของราคาและเง่ือนไขของการท ารายการเพื่อเสนอต่อผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ และจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 
เพื่ออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 
 
ในการพิจารณาอนุมติัโครงการลงทุน ที่ประชุมควรพิจารณาและอนุมติัการมอบอ านาจซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั
ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
ด  าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1) ก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน การขออนุญาตและการด าเนินการใดๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุนของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และลงนามในเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัรายการ
ที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 

2) ด าเนินการตามรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน พิจารณาและ
ก าหนดความต่อเน่ืองในการด าเนินการของแต่ละระยะของรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 
ขยายก าหนดเวลา เลื่อน ต่อขยาย ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการลงทุน 
ภายในขอบเขตที่ไดรั้บอนุมติัจากมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยพิจารณาจาก ก) ผลการด าเนินการของโครงการลงทุน 
ในระยะก่อนหนา้ ข) ความเหมาะสมของโครงการลงทุน แต่ละระยะ และ ค) ปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

3) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สถาบนัการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุนใน
ทุกระยะของโครงการลงทุน 

4) กระท าการใดๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการตามรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุนแลว้เสร็จ ใน
ทุกระยะของโครงการลงทุน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6/2559 มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่
เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนนั้น มีความเหมาะสม และยุติธรรม ทั้ งในแง่ของราคาและหลักการปฏิบัติ จึงเห็นว่าเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู ้ถือหุ้น ดังนั้ นที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน  และการมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 
และเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั  ดงันั้นผูถ้ือหุ้นควรอนุมติัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุนและการมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการลงทุน 
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วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย โดยกู๊ดเยยีร์ อเมริกา 
ถือเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระน้ีได ้
 
ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณากิจการอ่ืน ๆ ที่อาจด าเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่สมควรพิจารณาเร่ืองอื่นๆ อีกเน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองที่มีการแจ้งไวล้่วงหนา้
เท่านั้น เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถ้ือหุน้ทั้งหมดโดยรวม 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขา้ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของผูถ้ือหุ้นตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) ในวนัที่ 19 กนัยายน 2559 (Record Date) และไดร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที่  20 กนัยายน 2559 
 
 หากผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกขอ้ความและลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็นผูรั้บหนังสือมอบฉันทะแทนกรรมการ  อน่ึง ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้ในกรณีที่ท่าน
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูอ้อกเสียงแทนท่าน โปรดจดัเตรียมเอกสารและหลกัฐานตามรายการในส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 6 และ 7 ทั้งน้ี ขอให้ผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7 มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 
 เพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเต็มที่ หากท่าน 
มีค  าถามท่ีประสงคจ์ะใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงในประเดน็ใดของระเบียบวาระการประชุมคร้ังน้ี หรือขอ้มูลอื่น ๆ ของบริษทัฯ  ท่าน
สามารถส่งค าถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษทัฯ ทางจดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ gyth_cosc@goodyear.com หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-2902-2510 
 
 เอกสารเชิญประชุมถูกแจกจ่ายในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 
 
โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
 

 
 
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 48 

ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ R2 โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงค ์

เลขที่ 518/8 ถนนเพลนิจติ กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

 

 

กรรมกำรบริษทัที่เขำ้ร่วมประชุม  

1. ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

2. นายฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์

    (Mr.Finbarr O’Connor) 

กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) 

3.นายอรรถพร ขา่ยมา่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเยบ็ ซู ชวน 

    (Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

5. นายคริสโตเฟอร ์เดอลานี  

    (Mr. Christopher Delaney) 

กรรมการ 

6. นายโอลเิวอร ์โกลล ์

    (Mr. Oliver Gloe) 

กรรมการ  

 

7. นายพพิฒัน ์วรพพิฒัน ์ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

8. นายวฮีอง เค็ก 

    (Mr. WeeHong Kek) 

กรรมการ 

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู ไ้ดร้ ับการเสนอชื่อเพื่อร ับเลือกเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

เลขำนุกำรบริษทั และที่ปรึกษำกฎหมำย 

นางสาวณภทัร ธญัญกุลสจัจา 

 

ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

1. คุณสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร  Audit Partner 

2. คุณอมัพร สมบตัิอารีพาณิช  Senior Manager 

 

ที่ปรึกษำกฎหมำย พยำนกำรนับคะแนนเสยีง บริษทั มำซำรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

คุณณชัชารีย ์เลศิกิจญานุรกัษ ์  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 9 
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เริ่มกำรประชุม  

 

การประชมุเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิา 

 

นางสาวณภทัร ธญัญกุลสจัจา ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ

บริษทัที่เขา้ร่วมประชมุ ผูส้อบบญัชขีองบริษทั และที่ปรึกษากฎหมาย จากนัน้ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะศึกษา

กฎและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัของผูถ้ือหุน้ ซึ่งไดส่้งใหผู้ถ้ือหุน้โดยแนบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 และชี้แจงวธิีการถามค าถาม การลงคะแนนเสยีงโดยบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะสามารถถามค าถามที่เกี่ยวกบัวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงคจ์ะถามค าถามใหย้กมอืขึ้น และแจง้ชื่อ

ของท่านพรอ้มจ านวนหุน้ก่อนถามค าถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจะตอบ

ค าถามตามล าดบั ในการประชมุครัง้นี้  ผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนที่มอบให ้

ในข ัน้ตอนการลงทะเบยีน โดยหุน้หน่ึงหุน้มสีทิธิลงคะแนนไดห้นึ่งเสยีง 

 

จากนัน้ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มผูีถ้ือหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุจ านวน 38 คน นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้6,082,723 (หกลา้นแปดหมืน่สองพนัเจ็ดรอ้ย

ยี่สบิสาม) หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 82.20% ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ของบริษทัจ านวน 7,400,000 (เจ็ดลา้นสี่แสน) หุน้ 

ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 47 ที่ไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 28 

เมษำยน 2558 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 47 ที่ไดป้ระชมุเมือ่วนัที่ 28 เมษายน 2558 

ซึ่งไดส่้งส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์

ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ดว้ย 1  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุถามค าถาม 

 

คุณสมพงษ ์บุญธรรมจินดา อาสาพทิกัษส์ทิธิผูถ้อืหุน้ ขอใหแ้กไ้ขชื่อของตนที่สะกดผดิในรายงานการประชมุหนา้ 18 

 

ประธานฯ รบัทราบ และจะด าเนินการแกไ้ขใหต้ามที่เสนอ 

 

ที่ประชมุไมม่คี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระนี้ ประธานฯจึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 10 

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มมีติรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 47 ที่ไดป้ระชมุ

เมือ่วนัที่ 28 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 6,083,953 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2 พจิำรณำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบักจิกรรมของบริษทั 

 

เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรบัคุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอกิจกรรมการด าเนินงานของ

บริษทัปี 2558  

 

เมือ่จบการน าเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุถามค าถาม 

 

ที่ประชุมไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระนี้  และระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาะเพื่อรบัทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนน 

ประธานฯ จึงใหเ้ริ่มพจิารณาวาระที่ 3 ต่อไป 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมตัิงบกำรเงินของบริษัทส ำหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 พรอ้มรำยงำนของ

ผูส้อบบญัชี 

 

ประธานฯ ไดร้ายงานผลประกอบการของบริษทั ดงันี้  

รำยกำร จ ำนวน 

สนิทรพัยร์วม 5,160 ลา้นบาท 

หนี้สนิรวม 1,255 ลา้นบาท 

รายไดร้วม 3,971 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ 385 ลา้นบาท 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 52.09 บาท 

 

ท ัง้นี้  คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรอนุมตัิงบการเงนิของบริษทัส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

จากนัน้ไดข้อใหท้ี่ประชมุพจิารณารายงานผลประกอบการ และเปิดโอกาสใหถ้ามค าถามเกี่ยวกบังบการเงนิต่อไป 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 11 

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

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร ผูถ้อืหุน้จ านวน 10,000 หุน้ ถามว่ากรณีเงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวนประมาณ 1 

พนัลา้นซึ่งอยู่ในบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ผลตอบแทนดอกเบี้ยประมาณ 0.63% ในเรื่องนี้ ไดเ้คยถามในที่ประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้เมือ่ 3-4 ปีก่อน คณะกรรมการจึงทราบด ีแต่บริษทัฯ ยงัคงด าเนินนโยบายเดมิ ขอใหช้ี้แจงเกี่ยวกบัเรื่องนี้  

 

คุณโอลเิวอร ์โกลล ์กรรมการ (ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิภูมภิาคเอเชียแปซิฟิค) ชี้แจงว่าบริษทัฯ บริหารเงนิสดโดย

ส ารองไวส้  าหรบัการด าเนินธุรกิจประจ า เช่นสนิคา้คงคลงัเพื่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ และอีกส่วนส าหรบัการ

ลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต 

 

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษทัฯ ไดด้  าเนินนโยบายเดียวกนัมาประมาณ 5 ปีแลว้ ซึ่งจ านวนเงนิสดน้ี

คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของสนิทรพัยท์ ัง้หมดของบริษทัฯ เหน็ว่าเป็นสดัส่วนที่เยอะเกินไป 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่าเงนิสดจ านวนนี้ มกีารบริหารจดัการใชไ้ปส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และบริษทัฯ มกี าไรทุกปี ส าหรบั

เรื่องการลงทุน คณะกรรมการชดุปจัจุบนัเป็นชดุใหม่และอยู่ระหว่างพจิารณา ซึ่งหากมคีวามคืบหนา้จะรายงานผูถ้ือหุน้

ทราบ 

 

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร กล่าวเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้ ไดม้ผูีถ้ือหุน้เคยเสนอในการประชุมคราวก่อนว่าบริษทัฯ น่าจะ

พจิารณาบริหารเงนิสดน้ี เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทางการเงนิ (Money Market Fund) ที่มผีลตอบแทนที่

ดกีว่า และการบริหารสภาพคลอ่งไมแ่ตกต่างจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยน่์าจะเหมาะสมมากกว่าขอใหบ้ริษทัฯ พจิารณา

ในส่วนน้ีระหว่างที่แผนการลงทุนยงัไมแ่น่นอน ซึ่งเป็นขอ้เสนอที่เคยเสนอแก่คณะกรรมการทราบไปแลว้ 

 

ประธานฯ จะรบัไวพ้จิารณา แต่ขอชี้แจงผูถ้อืหุน้เพิ่มเติมว่ากรณีด าเนินการที่ตอ้งการผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็สูงขึ้น 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้อืหุน้จ านวน 200 หุน้ถามว่างบการเงนิหนา้ 46 ก าไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด 

 

คุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) ชี้แจงว่าเกิดจากการจ าหน่ายสนิคา้เพิม่ขึ้น 5% จากการ

ขายในประเทศ และการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากการขยายช่องทางจ าหน่าย และความตอ้งการยางที่เพิ่มมากขึ้น

จากรอบการเปลีย่นยางของรถยนตต์ามนโยบายรถคนัแรก 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่า ก าไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น เมือ่เปรียบเทยีบกบัปีที่แลว้คิดเป็นกี่เปอรเ์ซนต ์อา้งอิง

จากค าตอบในการประชมุปีที่แลว้ว่าบริษทัฯ มกีารคิดราคาขายแบบ cost plus เมือ่เปรียบเทยีบกบัปริมาณการขายในปี

ที่ผ่านมา เพราะเหตุใดบริษทัฯ จึงมกี าไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 12 

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

ประธานฯ ชี้แจงว่าการคิดราคาแบบ cost plus เป็นวิธีการคิดส าหรบัการส่งออกเท่านัน้ ส่วนผลก าไรในปีนี้ที่เพิ่มมาก

ขึ้นมาจากอตัราแลกเปลีย่น  

 

คุณอรรถพร ขา่ยมา่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเสริมว่าก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นคิดเป็นจ านวนค่อนขา้งมาก

เนื่องจากการขายส่งออกมรีายรบัเป็นดอลลารส์หรฐั โดยประมาณอตัรา 1 ดอลลารเ์ท่ากบั 30 บาทเมือ่ตน้ปีก่อน และ

เท่ากบั 36 บาทเมือ่ปลายปี  

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าในงบกระแสเงนิสดหนา้ 48 มกีารซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่มเติมประมาณ 200 

กว่าลา้น ขอใหช้ี้แจงในส่วนน้ี 

 

คุณคริสโตเฟอร ์เดอลานี กรรมการ (AP President) ชี้แจงว่าส่วนแรกส าหรบัการปรบัปรุงเครื่องจกัรในโรงงานเพื่อใหม้ี

สภาพพรอ้มใชง้านเช่นในปจัจุบนั และอีกส่วนคือการขยายรา้นกูด๊เยยีร ์ออโตแครจ์ านวน 10 สาขาในปีที่ผ่านมา 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าเครื่องจกัรที่ซื้อนัน้ เป็นเครื่องจกัรอะไร 

 

คุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) ชี้แจงว่าค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัเครื่องจกัร ประกอบดว้ย

เครื่องจกัรส าหรบัยางหล่อดอก เครื่องจกัรส าหรบัยางเครื่องบินใหม่ นอกเหนือจากนัน้ใชจ่้ายไปส าหรบัการปรบัปรุง

โรงงาน 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าการลงทุนน้ีน่าจะพจิารณาการลงทุนส าหรบัยางรถยนตท์ี่ใชก้บัรถยนตท์ี่ใชไ้ฟฟ้า 

เนื่องจากมเีงนิสดค่อนขา้งเยอะ และมองว่ารถยนตท์ี่ใชไ้ฟฟ้านี้ ไดร้บัการส่งเสริมจากรฐับาลซึ่งจะส าเร็จภายใน  2 ปี

ขา้งหนา้นี้ แต่ไมเ่หน็ว่าบริษทัฯไดม้แีผนงานส าหรบัรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 

คุณฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) ชี้แจงว่าบริษทัฯ จะพจิารณาร่วมกบัหน่วยงานผลติยาง

รถยนตช์ุดแรกที่ติดไปกบัรถยนต ์(OE Manufacturing) ส าหรบัการพฒันายางเพื่อรองรบัความตอ้งการรถยนตรุ่์น

ใหม ่ๆ แต่ส าหรบัรถยนตท์ี่ใชไ้ฟฟ้านัน้ เนื่องจากปจัจุบนัยงัไมม่กีารผลติในประเทศไทย จึงยงัไมไ่ดด้  าเนินการลงทุนใน

ส่วนน้ี แต่บริษทัฯ ไดม้กีารวจิยัพฒันาอย่างต่อเนื่องส าหรบัยางดงักลา่ว 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล กลา่วเพิ่มเติมว่าบริษทัฯ มส่ีวนแบ่งทางการตลาดนอ้ย การพจิารณาการลงทุนไมช่ดัเจน และมี

กระแสเงนิสดมากแต่จ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ไมม่ากพอ 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้หมดค าถามแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษทัส าหรบัปีสิ้นสุด  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชตีามที่คณะกรรมการเสนอ  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 13 

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษทัส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 255 8 พรอ้ม

รายงานของผูส้อบบญัชดีงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย 6,083,953 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตัิกำรจำ่ยเงนิปนัผล ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 

 

ประธานฯ แถลงเรื่องการอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัปีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2558 ว่า เนื่องจากบริษทัมกี าไร และ

ก าไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2558 เพียงพอที่จะจ่ายเงนิปนัผล บริษทัจึงก าหนดใหท้ี่ประชุมพิจารณา

ประกาศและจ่ายเงนิปนัผล  

 

คณะกรรมการมมีติเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิการประกาศจ่ายเงนิปนัผล สิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2558 

เป็นเงนิจ านวนท ัง้สิ้น 20 บาทต่อหนึ่งหุน้ คิดเป็นจ านวนเงนิ 148 ลา้นบาท คณะกรรมการไดร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

สทิธิรบัเงนิปนัผลของปี 2558 ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record date) และไดร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 และ

จ่ายเงนิปนัผลวนัที่ 25 พฤษภาคม 2559  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

 

คุณสมเกียรติ สาลีพฒันา ผูถ้ือหุน้จ านวน 500 หุน้ ถามว่าบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลที่แจง้ต่อตลาด

หลกัทรพัยว์่าบริษทัฯพจิารณาจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาและความตอ้งการในการลงทุนในอนาคต พิจารณา

จากปีก่อนก าไรสุทธิต่อหุน้อยู่ที่ 37.18 บาทจ่ายปนัผล 20 บาท คิดเป็น 62.40% ปีนี้ก าไรสุทธิต่อหุน้ที่ 52.09 บาทจ่าย

ปนัผลเท่าเดมิคือ 20 บาทคิดเป็น 38.39% ซึ่งบริษทัฯ มเีงนิสดอยู่หนึ่งพนักว่าลา้นบาท และไมม่กีารลงทุนเพิ่มเติม การ

จ่ายเงนิปนัผลต่อผูถ้อืหุน้รายย่อยเท่านี้ เหน็ว่าไมเ่หมาะสม ขอใหช้ี้แจงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบดว้ย 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ดงัที่แจง้ใหท้ราบว่าบริษทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาการลงทุนเพิ่มเติมจึงจ าเป็นตอ้งส ารองเงนิสดไว ้

ก่อน และเงนิปนัผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งเป็นอตัราที่คณะกรรมการเหน็สมควร 

 

คุณสมเกียรติ สาลพีฒันา กลา่วเพิ่มเติมว่า อตัราเงนิปนัผลตอบแทน 4% เป็นอตัราที่ต า่ และบริษทัฯ มคีวามเสี่ยงสูงใน

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

คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถ้ือหุน้จ านวน 500 หุน้ ถามว่าแผนการลงทุนจะมีความชดัเจนเมื่อใด ขอใหป้ระมาณการ

ระยะเวลาในการแจง้ผูถ้อืหุน้ และหากไมม่กีารลงทุนเพิ่มเติม จะพจิารณาการจ่ายปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้เพิ่มเติมหรือไม่ 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่าหากแผนการลงทุนชดัเจน จะมกีารเรียกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา แต่ขณะนี้ยงัไมส่ามารถ

ก าหนดระยะเวลาได ้

 

คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามว่า ก าไรสะสมของบริษทัฯ ไม่มกีารเพิ่มขึ้น อยากใหช้ี้แจงว่ามกีารใชก้ าไรสะสมอย่างไร 

แผนการลงทุนก็ไมช่ดัเจน หากเป็นไปไดผู้ถ้อืหุน้อยากทราบว่าแผนลงทุนนัน้ คืออะไร เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจว่าการลงทนุ

จะไปในทศิทางใด มกีารเพิ่มก าลงัการผลติหรือไม ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกบัยางรถยนต ์ยางเครื่องบนิ หรือยางประเภทใด 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่าขอ้นี้คุณฟินบาร ์โอ คอนเนอรไ์ดช้ี้แจงแลว้ว่าบริษทัฯ ไดใ้ชเ้งนิไปส าหรบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

การปรบัปรุงเครื่องจกัรซึ่งเป็นเรื่องปกติในการด าเนินงาน และไดม้กีารปรบัปรุงมาโดยตลอด ส่วนการลงทุนนัน้ จะตอ้ง

มกีารเรียกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้หากมคีวามชดัเจน การลงทุนจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกบัยางรถยนต ์ยางเครื่องบนิ  

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล เสนอเพิ่มเติมว่า ในเมอืงไทยมกีารพฒันาแบตเตอรี่ส  าหรบัรถยนตท์ี่ใชไ้ฟฟ้าแลว้ อยากใหท้าง

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเกี่ยวกบัยางที่ใชก้บัรถยนตท์ี่ใชไ้ฟฟ้า หากลงทุนในรูปแบบเดิมคือยางรถยนต์จะ

แขง่ขนักบัโรงงานยางรถยนตข์นาดใหญ่จากประเทศจีนไมไ่ด ้

 

คุณอนุวตั ชนิพริิยะ เสนอต่อคณะกรรมการว่า หากบริษทัฯไมม่กีารลงทุนเพิ่มเติม ขอใหพ้จิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้เพิ่มเติม 

 

คุณสมเกียรติ สาลพีฒันา ผูถ้อืหุน้จ านวน 500 หุน้ ถามว่าการจ่ายเงนิปนัผล หากจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัฯ อตัรา

ภาษใีนอดตีอยู่ที่ประมาณ 30% เปรียบเทยีบกบัปจัจุบนัอยู่ที ่20% ซึ่งส าหรบับุคคลธรรมดาแลว้ สามารถเครดติภาษไีด ้

มากขึ้นหากเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมที่อตัราภาษอียู่ที่ 30% ขอใหท้างบริษทัฯ พจิารณาในส่วนน้ีดว้ย 

 

ประธานฯ กลา่วขอบคุณส าหรบัค าแนะน า และชี้แจงว่าขณะนี้ไมม่ขีอ้มลู ขอใหท้างฝ่ายบญัชนี ากลบัไปพจิารณา 

 

คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ชี้แจงว่าในการจ่ายปนัผล บริษทัฯ จะตอ้งทราบแลว้ว่าเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิ หรือก าไร

สะสม 

 

คุณอรรถพร ขา่ยมา่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า Tax credit เป็นกรณีส าหรบับุคคลธรรมดา ซึ่งไมเ่กี่ยวกบั

ทางบริษทัฯ เพราะบริษทัฯ ค านวณการเสยีภาษจีากก าไรของบริษทั ส่วนทางผูถ้อืหุน้จะขอคืนภาษไีดห้รือไม ่ขึ้นอยู่กบั

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

คุณอนุชติ ตนัวรีะเกษม ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ ชี้แจงว่า ผูถ้อืหุน้ก าลงัถามคณะกรรมการว่า การจ่ายปนัผลนัน้เป็น

การจ่ายจากส่วนไหนของก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิ หากจ่ายจากก าไรสะสมที่อตัราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 30% ผูถ้อืหุน้จะ

ไดเ้ครดติภาษใีนอตัรา 3 ส่วน 7 หากอตัรา 20% จะเครดติไดท้ี่ 2 ส่วน 8 หากจ่ายจากกิจการ BOI จะเครดติไมไ่ดเ้ลย 

ทางบริษทัฯ จะตอ้งชี้แจงไดว้่า การจ่ายเงนิปนัผลนี้ เป็นการจ่ายจากก าไรส่วนใด 

 

คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าการจ่ายเงนิปนัผลนี้ เป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิ ไม่ใช่ก าไร

สะสม และเท่าที่ทราบ บริษทัฯ ไมเ่คยจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมมาก่อน ส่วนที่ผูถ้อืหุน้เสนอมานัน้ ก าไรสะสมของ

บริษทัฯ จะตอ้งดูยอ้นหลงัไปหลายปีมาก อีกท ัง้ไมแ่น่ใจว่าทางสรรพากรจะยอมรบัหรือไม ่จะตอ้งน าไปศึกษาเพิ่มเติมวา่

จะสามารถจ่ายจากก าไรสะสมดงัผูถ้อืหุน้เสนอไดห้รือไม ่หากเป็นการช่วยเหลอืผูถ้อืหุน้ได ้บริษทัฯพรอ้มจะท าอยู่แลว้  

 

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร ผูถ้อืหุน้จ านวน 10,000 หุน้ ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่า การจะจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมได ้

บริษทัฯ จะตอ้งจ่ายเงนิปนัผลมากกว่าก าไรสุทธิต่อปี ต่อหุน้ในปีนัน้ หมายความว่า ก าไรต่อปีต่อหุน้ในปีที่ผ่านมา คือ 

52 บาท บริษทัฯ ตอ้งจ่ายปนัผลมากกว่านัน้ เช่น 60 บาท ส่วนที่เกินจึงจะจ่ายจากก าไรสะสมได ้และสามารถท า Tax 

Shield ที่ 30% ได ้ 

 

อีกเรื่องอยากจะสอบถามคือ การลงทุนของบริษทัฯที่ผ่านมาประมาณ 200 – 300 ลา้นบาทเท่านัน้ และเงนิสดก็มมีาก 

จึงอยากทราบว่าจะสามารถเปลีย่นมติกรรมการไดห้รือไม ่โดยเปลี่ยนจากเงนิปนัผล  20 บาท เป็น 35 บาท เนื่องจาก 

บริษทัฯ มกี าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit) ที่ 235 ลา้นบาท ม ีcash in hand เพิ่มขึ้นมาจาก 1,000 ลา้น

บาทในปี 2556 เป็น 1,265 ลา้นบาท หมายความว่าบริษทัฯ มเีงนิสดเพยีงพอในการจ่ายปนัผลมากกว่า 20 บาท ซึ่งเป็น

การพจิารณาที่จะไดป้ระโยชนต่์อทุกฝ่าย จึงอยากทราบว่าจะสามารถเปลีย่นมติคณะกรรมการไดห้รือไม ่หากท าไดต้อ้ง

ใชเ้สยีงเท่าใด ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีสามารถลงคะแนนเสยีงไดห้รือไม่ 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษทัฯ พจิารณาแผนการลงทุนอยู่ จึงอยากจะส ารองเงนิสดไวเ้พื่อการลงทุนในอนาคต 

 

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร กล่าวเพิ่มเติมว่า เขา้ใจในส่วนที่ประธานฯ ชี้แจง แต่อยากทราบว่า หากที่ประชุมผูถ้ือหุน้

ตอ้งการเปลีย่นแปลงมติคณะกรรมการจะท าไดห้รือไม ่และตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเท่าใด 

 

คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่า การเปลีย่นมติคณะกรรมการนัน้ไมส่ามารถท าได ้เนื่องจากจะตอ้ง

มกีารแจง้เปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการล่วงหนา้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทราบ เพื่อการปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกท่านอย่างเท่า

เทยีมกนั หากท่านผูถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสยีงในวาระนี้ ขอใหท้  าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

 

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

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษทัฯ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์การจะเปลีย่นแปลงมติคณะกรรมการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบลว่งหนา้ 

 

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร ถามว่า ขอ้ก าหนดของกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์มรีะบุหรือไมว่่าผู ้

ถอืหุน้รายย่อยไมส่ามารถเปลีย่นมติคณะกรรมการได ้

 

คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดวา่ 

ในการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบการประชมุ 

และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพือ่

อนุมตัิ หรือเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมท ัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัส่งผูถ้อืหุน้และนาย

ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพมิพต์ิดต่อกนั 3 วนั 

ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั อีกท ัง้บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอค าถาม และวาระการประชุม

ล่วงหนา้ไดผ้่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ เพื่อที่คณะกรรมการจะไดน้ ามาพจิารณาเพื่อมมีติเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อื

หุน้ 

 

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร ถามว่า ส าหรบัในวนัน้ี มแีค่การอนุมตัิหรือไมอ่นุมตัิใช่หรือไม ่การประชมุผูถ้อืหุน้ หลายบริษทั

ที่เคยไปร่วมประชุม มกีารเปลีย่นมติคณะกรรมการได ้เมื่อไดร้บัฟงัความเหน็ของผูถ้อืหุน้ ส าหรบับริษทัฯ เห็นว่าเมือ่

บริษทัฯ มกี าไรมาก ก็ควรจะเพิ่มผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้เช่นเดยีวกนั 

 

คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามว่า การขอเปลี่ยนมติคณะกรรมการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผล ไม่ใช่การเปลี่ยนวาระการ

ประชมุ เพราะยงัอยู่ในวาระการประชมุเดมิ ขอใหน้กักฎหมายในที่ประชมุชี้แจงว่า การเปลีย่นมติคณะกรรมการจะท าได ้

หรือไม ่ 

 

คุณณัชชารีย ์เลศิกิจญานุรกัษ ์ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั มารซ์ารส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน และขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย ์ เมือ่มกีารประกาศมติคณะกรรมการแลว้ จะไมส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ได ้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการ จะตอ้งมีการด าเนินการตาม

กระบวนการท ัง้หมด เช่น การประชมุคณะกรรมการ และแจง้ต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

(กลต.)ส าหรบัการเปลีย่นแปลงมติคณะกรรมการที่ไดแ้จง้ต่อผูถ้ือหุน้ทุกท่านเรียบรอ้ยแลว้ 

 

คุณสุขสนัต ์วฒันายากร ถามว่า กรณีการจ่ายเงนิปนัผลเพิ่มเติม ไมม่ผีลเสยีต่อผูถ้อืหุน้ทุกท่านไมว่่ารายใหญ่ หรือราย

ย่อย และหากมกีารแจง้กลต. จะคดัคา้นหรือไม ่ 
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คุณณัชชารีย ์เลศิกิจญานุรกัษ ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มติคณะกรรมการ ตามกฎหมายจะตอ้งมกีารพิจารณาและด าเนิน

กระบวนการประชมุตามที่กฎหมายก าหนด 

 

คุณเย็ป ซู ชวน กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า ที่ประชุมไดช้ี้แจงมาพอสมควรแลว้ในเรื่องดงักล่าว การจ่ายเงนิปนัผลปีนี้

ประมาณ 4.4% ซึ่งเป็นจ านวนที่คณะกรรมการเหน็สมควรแลว้ ส่วนเรื่องที่เสนอในที่ประชมุในวนัน้ี ทางคณะกรรมการ

อิสระจะน าไปพจิารณากบัทางคณะกรรมการต่อไป 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง 

ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 6,083,953 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 5 พจิำรณำและอนุมตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระในอตัรำ หน่ีงในสำมรวม 

2 คน และแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบใหม่ 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ในปีนี้มกีรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ  

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง  ประธานกรรมการ  

2. นายฟินบาร ์โอ คอนเนอร ์(Mr. Finbarr O’Connor)  กรรมการบริหาร 

และนายเคนเนธ ไวท ์(Mr.Kenneth White) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเมื่อ 29 พฤศจิกายน 

2558 ที่ประชมุคณะกรรมการจึงสรรหา และเสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเพื่อด ารงต าแหน่งแทน  

กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ  

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน

หนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการท ัง้หมด 9 ท่าน และกรรมการดงักลา่วมี

สทิธิไดร้บัเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

 

การสรรหากรรมการในครัง้นี้ไดผ้่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ โดยพจิารณาคุณสมบตัิ

ในดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชพี รวมถงึ



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 18 
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ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรน ารายชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจาก

ต าแหน่งในปีนี้  เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  และเลอืกตัง้กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบใหม ่จึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณา  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

 

คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ือหุน้จ านวน 200 หุน้ ถามว่า การเลอืกกรรมการนัน้จะตอ้งเลอืกเป็นรายบุคคล หรือตอ้ง

เลอืกท ัง้คณะ และการลงคะแนนเสยีง หากเหน็ดว้ยจะตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนหรือไม่ 

 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้ือหุน้สามารถลงคะแนนเลอืกท ัง้คณะ หรือเลอืกเป็นรายบุคคลก็ได ้ส าหรบัการลงคะแนน หาก

เหน็ดว้ยก็ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเช่นกนั 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิารณาแลว้มมีติดงันี้ 

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 

เหน็ดว้ย 6,083,953 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2. นำยฟินบำร ์โอ คอนเนอร ์(Mr. Finbarr O’Connor) 

เหน็ดว้ย 6,083,953 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

3. นำงสำวชนำพรรณ จงึรุ่งเรืองกจิ 

เหน็ดว้ย 6,082,723 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที่ 6 พจิำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการไดพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถงึ

ความเหมาะสมกบัการท าหนา้ที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ท ัง้นี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมี

ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไมไ่ดร้บัเงนิเดอืนจากบริษทัเท่านัน้ที่มสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเสนอใหก้ าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัปี 2559 ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทยีบกบัปี 2558) 

  

ต ำแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 

1. ประธานกรรมการ ปีละ 500,000 บาท ปีละ 500,000 บาท 

2. กรรมการ ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน) 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 

 

คุณสมเกียรติ สาลพีฒันา ผูถ้ือหุน้จ านวน 500 หุน้ ถามว่า บริษทัฯ ไดก้ าหนดวงเงนิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการไว ้

หรือไม ่และจ านวนกรรมการที่จะไดร้บัค่าตอบแทนตามวาระนี้มกีี่ท่าน 

 

คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่า เฉพาะกรรมการที่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และไมไ่ดร้บัเงนิเดือน

จากบริษทัฯ ซึ่งตามวาระนี้ จะมกีรรมการจ านวน 4 ท่านที่จะไดร้บัค่าตอบแทน คือ ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง คุณอรรถพร 

ข่ายม่าน คุณเย็ป ซู ชวน และในอนาคต คือ คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และหากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชดุย่อยดว้ย ก็จะไดร้บัค่าตอบแทนตามที่ก าหนดส าหรบัคณะกรรมการชดุนัน้ เช่น ท่านประธานกรรมการ

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ก็จะไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ 

และกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน เสยีง

ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย 6,095,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 20 

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

วำระที่ 7 พจิำรณำและอนุมตัิค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการไดพ้ิจารณาโดย

ค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั สอดคลอ้งกบัสภาวะ

โดยท ัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษทัปี 255 9 ดงั

รายละเอียดดงัต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทยีบกบัปี 2558) 

ต ำแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 350,000 บาท ปีละ 350,000 บาท 

2. กรรมการตรวจสอบ ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน) 

 

ที่ประชมุไมม่คี าถามส าหรบัวาระนี้ ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิวาระนี้

ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษทัตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี้ 

    เหน็ดว้ย 6,095,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 8 พจิำรณำและอนุมตัิค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรสรรหำและธรรมำภบิำล 

 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลประจ าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการ

ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 

สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยท ัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท า

หนา้ที่และความรบัผดิชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล จึงเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรร

มาภบิาลของบริษทัปี 2559 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทยีบกบัปี 2558) 

 

ต ำแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 

1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ปีละ 100,000 บาท ปีละ 100,000 บาท 

2. กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 21 

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

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุถามค าถาม 

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิารณาแลว้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลตามที่คณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

    เหน็ดว้ย 6,095,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 9 พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และก ำหนดค่ำสอบบญัชี 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเลอืกผูส้อบบญัชขีองบริษทัจ านวน 3 รายโดยพจิารณา

จากผลการปฏบิตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมท ัง้ไดใ้หค้วามเหน็เสนอแนะต่อ

กรรมการบริษทัแลว้ เพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ตาม

รายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทั 

 

1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศอ์ริยาพร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4843 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทัปี 

2556-2558) 

2. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทัปี 2552-

2554) 

3. นายชยัศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4526 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทัปี 2555) 

 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิของบริษทั อีกท ัง้ยงัปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดีตลอดมาและขออนุมตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 

2559 เป็นจ านวน 1,700,000 บาท (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น)  

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2559 (บำท) ปี 2558 (บำท) 

ค่าสอบบญัช ี 1,700,000 2,018,246 

ค่าบริการอื่น ๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี

  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 22 

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

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุถามค าถาม 

 

คุณอนุวตั ชนิพริิยะ ผูถ้อืหุน้จ านวน 500 หุน้ ถามว่าเหตุใดค่าสอบบญัชใีนปีนี้จึงลดลง 

 

คุณอรรถพร ขา่ยมา่น ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษทัฯ มกีาร Centralize งานบญัชบีางส่วนไปที่ประเทศ

ฟิลปิปินส ์งานส่วนน้ีจึงลดลง ท าใหค่้าสอบบญัชลีดลง  

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้อืหุน้จ านวน 200 หุน้ ถามว่างานส่วนใดที่ถูกยา้ยไปที่ประเทศฟิลปิปินสบ์า้ง 

 

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการ (กรรมการผูจ้ดัการ) ชี้ แจงว่า งานที่ยา้ยไปบางส่ วนนั้น ไดแ้ก่ Account 

Receivable, Account Payable และ General Account 

 

คุณวชิยั จิรเจริญกิจกุล ถามว่า งานส่วนที่น าไปไวท้ี่ต่างประเทศนัน้ส่งผลใหค่้าสอบบญัชเีพิ่มขึ้นหรือไม่ 

 

คุณฐานิยา อารีรตันา Financial Controller ชี้แจงว่า การยา้ยงานบางส่วนไปที่ประเทศฟิลิปปินสน์ ัน้ ค่าสอบบญัชี

ส  าหรบังานที่ยา้ยไปต่างประเทศไมไ่ดน้ ามาจดัเก็บที่ประเทศไทย ซึ่งวธิีการตรวจสอบก็มกีารจดัการกระบวนการในการ

ตรวจสอบใหม ่เนื่องจากมกีารจดัการขอ้มลูใหม ่และวธิีการตรวจสอบที่เปลีย่นแปลงไปท าใหป้ริมาณงานลดลง ขณะที่

คุณภาพในการตรวจสอบไมไ่ดล้ดลง  

 

ประธานฯ เหน็ว่าผูถ้อืหุน้ไมม่คี าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามที่

คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

    เหน็ดว้ย 6,095,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

    ไมเ่หน็ดว้ย -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

    งดออกเสยีง -   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 10: พจิำรณำกจิกำรอื่น ๆ ที่อำจด ำเนินกำรไดใ้นที่ประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้อืหุน้ 

 

ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีไมส่มควรพจิารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดสี  าหรบับรษิทั

จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา

ปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื่องที่มกีารแจง้ไวล้ว่งหนา้เท่านัน้ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดโดยรวม 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 48                 หนา้ 23 

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

คุณสมพงษ ์บุญธรรมจินดา อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถ้ือหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอเชิญชวนบริษทัฯ เขา้ร่วม

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่กบัสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 

คุณณภทัร ธญัญกุลสจัจา ชี้แจงว่า บริษทัฯ เป็นบริษทัในเครือประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งมนีโยบายต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่

ภายใตก้ฎหมาย FCPA ของประเทศสหรฐัอเมริกาอยู่แลว้ รวมท ัง้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในการด าเนินงาน ซึ่งมี

รายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการรบัทราบและจะพิจารณาเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ต่อไป 

 

คุณสมเกียรติ สาลพีฒันา ผูถ้อืหุน้จ านวน 500 หุน้ แจง้ว่า ขอฝากบริษทัฯ ด าเนินการใน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือฝ่ายบญัชี

ขอใหต้รวจสอบก าไรสะสมและอตัราภาษขีองก าไรสะสม อีกเรื่องคือ การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลนัน้ ไม่จ าเป็นตอ้ง

เรียกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ แต่คณะกรรมการสามารถมมีติเพื่ออนุมตัิเงนิปนัผลระหว่างกาลได  ้

 

ประธานฯ กลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาร่วมประชมุ ปิดประชมุเวลา 12.30 นาฬกิา 

 

 
 

(ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง) 

ประธำนที่ประชุม 

 

ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม   

นางสาวณภทัร ธญัญกุลสจัจา  

เลขานุการบริษทั 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 24 

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

วนัที่ 13 ตลุาคม 2559 

เรียน ผู้ ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศเร่ืองการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กู๊ดเยียร์ ประเทศ

ไทย”) ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิต

และด าเนินการผลติยางเคร่ืองบินประเภทเรเดียล (Radial) (“โครงการลงทนุ”) บนพืน้ที่โรงงานเดิมในจงัหวดัปทมุธานี โดย

คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทัง้หมดเป็นจ านวนประมาณ 162 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท (อัตรา

แลกเปลีย่นที่ใช้ในสารสนเทศฉบบันีคื้อ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐ เท่ากบั 34.82 บาท ส าหรับเงินในสกลุบาทที่เก่ียวข้องกบัโครงการ

ลงทุน และรายการที่เก่ียวโยงกัน) โดยแบ่งโครงการลงทุนออกเป็น 3 ระยะ  รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี 

(การเร่ิมการก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 จะขึน้อยู่กับความเหมาะสมตามสภาพตลาดในขณะนัน้) และคณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังมีมติเห็นชอบในการเข้าท ารายการที่เก่ียวกับโครงการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่าง 

บริษัทฯ กบับริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (“กู๊ดเยียร์ อเมริกา”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทกู๊ดเยียร์ ออเรียนท์ คอมปะนี จ ากัด (“กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่หุ้นทัง้หมดถือ

โดยกู๊ดเยียร์ อเมริกา  

โครงการลงทนุถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และรวมถงึฉบบัแก้ไข (ซึง่ต่อไปนีร้วมเรียกว่า “เกณฑ์รายการได้มาจ าหน่ายไปฯ”) โดย

มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 114 โดยค านวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 (ซึง่เป็นขนาดรายการที่สงูที่สดุภายใต้เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน 

ซึง่ได้แก่การพิจารณาโดยเปรียบเทียบมูลค่าสิง่ตอบแทนที่ต้องช าระกบัสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ (4,934 ล้านบาท))  

นอกจากนี ้ในการด าเนินการตามโครงการลงทุน บริษัทฯ จะต้องเข้าท าธุรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ลงทนุ ซึง่จะได้ท ากบักู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ ถือเป็นรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ

รวมถงึฉบบัแก้ไข (ซึง่ต่อไปนีร้วมเรียกว่า “เกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกนัฯ”) มีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 1,186 ซึง่สงูกว่าร้อยละ 3  

ของมลูค่าสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net tangible asset) จากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถนุายน 2559 (3,866 ล้านบาท) (ร้อยละ 3 เท่ากบั 116 ล้านบาท) (ท่าน

ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของรายการเก่ียวโยงกันได้ในหัวข้อที่ 3 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ ในสารสนเทศ

ฉบบันี)้   
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ดังนัน้ ตามเกณฑ์รายการได้มาจ าหน่ายไปฯ และเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกันฯ  การเข้าท ารายการได้มาซึ่ง

สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงดงักล่าว บริษัทฯ จงึต้อง (1) เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัโครงการลงทนุต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เพื่อให้ความเห็นด้านความ

สมเหตสุมผล และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ และ (3) จดัการประชุม

ผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุัติการเข้าท ารายการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุัติไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 ได้มีมติแต่งตัง้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เก่ียวกบั

โครงการลงทนุและรายการเก่ียวโยงกนั รวมถงึได้ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัที่ 17 

พฤศจิกายน 2559 เพื่อการอนมุติัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงดงักลา่วนี ้

 ในวนัที่ 30 สงิหาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัโครงการลงทนุ ในสารสนเทศเร่ืองการได้มาซึ่ง

สนิทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. วันที่คาดว่าจะเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ จะเร่ิมด าเนินการลงทนุตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ด้านล่าง หลงัจากได้รับอนมุัติจากการประชุมผู้

ถือหุ้นในเร่ืองการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนักบักู๊ดเยียร์ อเมริกา และ/หรือบริษัทในเครือ

ของกู๊ดเยียร์ อเมริกา (ซึง่ต่อไปนีร้วมเรียกว่า “กลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์”) โดยจะแบ่งการลงทนุก่อสร้างโรงงานและ

ด าเนินการผลติ โดยประมาณการการแบ่งระยะเวลาเป็นดงัต่อไปนี ้ซึง่การลงทนุก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 จะต้อง

ได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

 ระยะเวลาก่อสร้าง ระยะเวลาด าเนินการผลิต 
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2566 ถงึ พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
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การลงทนุการก่อสร้างระยะที่ 1 จะเร่ิมด าเนินการก่อนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประเมินว่าก าลงัการผลติและ

ก าไรเพิ่มขึน้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทนุก่อสร้างระยะที่ 2 และ 3 

โดยค านึงถงึปัจจยัต่อไปนี ้ 

(1) ผลการด าเนินงานของโครงการลงทนุในระยะก่อนหน้า: ผลการด าเนินงานของโครงการลงทนุจะถกูประเมิน

จากผลก าไรที่เกิดขึน้ 

(2) ความเหมาะสมในการลงทนุในแต่ละระยะของโครงการลงทนุ 

ก. สภาวะตลาด: ก่อนการเร่ิมลงทนุก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 บริษัทฯ จะเปรียบเทียบอปุสงค์และก าลงั

การผลิตของตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอปุสงค์มากพอที่จะรับรองการเพิ่มการผลิตของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะประเมนิสภาวะตลาดยงัรวมไปถงึการพิจารณาปัจจัยการเปลีย่นแปลงที่ส าคัญ

ของภาพรวมอตุสาหกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการลงทนุ 

ข.  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง: เนื่องจากโครงการลงทนุนีต้้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะประเมนิ

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใหมก่่อนการเร่ิมลงทนุ ว่ามีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัที่อาจจะส่งผล

กระทบต่อโครงการลงทนุได้หรือไม่  

ค.  เงินทนุ: บริษัทฯ จะประเมินว่ามีเงินทนุเพียงพอส าหรับการลงทนุในระยะที่ 2 และ 3 หรือไม่ 

ง.  การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์และข้อบงัคบั: บริษัทฯ จะตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑ์และ

ข้อบงัคบัที่อาจสง่ผลกระทบต่อโครงการลงทนุ 

(3) ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการลงทนุ 
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2. คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ในโครงการลงทนุและการด าเนินงานนี ้บริษัทฯ ยงัมิได้มีการคดัเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ขายและติดตัง้

เคร่ืองจกัร  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันกับบริษัทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ ทัง้ช่วงการก่อสร้างและการด าเนินการผลิตดงัต่อไปนี ้

(1) ความช่วยเหลอืในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัวิศวกรรม (รายการเก่ียวโยงกนั) 

 ผู้ รับบริการ:  กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย  

ผู้ให้บริการ:  กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

(2) การเข้าท าสัญญาการจัดหาเคร่ืองจักรระหว่าง กู๊ ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ ดเยียร์ อเมริกา (สัญญาซือ้

เคร่ืองจกัร) (รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และรายการเก่ียวโยงกนั) 

ผู้ซือ้:   กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย  

ผู้ขาย:  กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ/หรือบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นบคุคลเก่ียวโยงภายใต้เกณฑ์รายการที่

เก่ียวโยงกนัฯ 

(3) การเข้าท าสญัญาซือ้ขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ (รายการเก่ียว

โยงกนั) 

ผู้ซือ้:  กู๊ดเยียร์ สงิค์โปร์ และบริษัทในเครือของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

ผู้ขาย:   กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย 

(4) การเข้าท าสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบยางสงัเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา (รายการ

เก่ียวโยงกนั) 

ผู้ซือ้:   กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย  

ผู้ขาย:   กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

(5) การใช้เคร่ืองหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee) (รายการเก่ียวโยงกนั) 

ผู้ให้สิทธิ:  กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

ผู้ รับสทิธิ:  กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย 

(6) การเข้าท าสัญญาการให้บริการจัดซือ้ยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ ดเยียร์ สิงคโปร์ 

(รายการเก่ียวโยงกนั) 

ผู้ รับบริการ: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย  

ผู้ให้บริการ: กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ 
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ข้อมลูโดยสงัเขปเก่ียวกบับริษัทที่เก่ียวข้องทัง้ 2 บริษัทและความสมัพนัธ์กบักู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (กู๊ดเยียร์ อเมริกา) 

  ปัจจบุนั กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 66.79 ของ

หุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย  

กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นบริษัทผลติยางรถยนต์และยางเคร่ืองบินที่มีช่ือเสยีงระดับโลก ซึง่มีโรงงานทัง้หมด 

49 โรงงาน ใน 22 ประเทศทั่วโลก อีกทัง้ยังมีศูนย์บริการขายยางและซ่อมบ ารุงรถยนต์อยู่ถึง 1,100 ศูนย์ เพื่อ

จ าหน่ายยางและให้บริการที่เก่ียวข้องกับการซ่อมรถยนต์ และหล่อดอกยาง และยังให้บริการรถบรรทกุเพื่อการ

พาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอนัดับต้น ๆ  ของโลก  กู๊ดเยียร์ อเมริกาและได้ให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร

การผลติและการให้บริการทางด้านเทคนิค เคร่ืองจกัร วตัถดิุบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึง

นโยบายการด าเนินงานแก่กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย 

(2) กู๊ดเยียร์ ออเรียนท์ คอมปะนี จ ากดั (กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์) 

  กู๊ ดเยียร์ สิงคโปร์ มี กู๊ ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และท าหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ กับกลุ่ม

บริษัทกู๊ดเยียร์ เช่น การจดัซือ้ ขนสง่ การขาย การเงิน ควบคมุคณุภาพ ฯลฯ  

 ความสมัพนัธ์ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ แสดงดงัต่อไปนี  ้

  

 

 

 

 

 

  

กูด๊เยียร์ อเมริกา 

ร้อยละ 33.21 ร้อยละ 66.79 ร้อยละ 100 

 กู๊ดเยียร์ สิงค์โปร์  กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย 

 ผูถ้ือหุน้อื่น  
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1 รายละเอียดของโครงการลงทุน 

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ เพื่อเป็นฐานการผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียลในภูมิภาคเอเชียให้กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ 
และเพื่อตอบสนองแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของตลาดยางเคร่ืองบินเรเดียล ซึง่เปลีย่น
จากการใช้ยางผ้าใบ (Bias) มาเป็นยางเรเดียล 

สถานที่ 
 

หน่วยผลติยางเคร่ืองบินเรเดียลนีจ้ะตัง้อยู่ในพืน้ที่เดิมของโรงงานกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย 
และสว่นต่อเติมของอาคารเดิม 

สนิค้าที่ต้องการผลติ ยางเคร่ืองบินเรเดียล 
ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสนิค้า นอกเหนือจากการผลิตยางเคร่ืองบินประเภทผ้าใบ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยจะเร่ิมการ

ผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียล โดยยางเคร่ืองบินเรเดียล มีน า้หนักเบากว่าและ สามารถ
รองรับการลงจอดของเคร่ืองบินได้มากกว่ายางผ้าใบ นอกจากนี ้ เคร่ืองบินพาณิชย์รุ่น
ใหม่ๆ จะติดตัง้ยางเคร่ืองบินเรเดียลเป็นมาตรฐานของรุ่นอีกด้วย 

กลุม่ลกูค้า 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือสายการบินพาณิชย์ โดยแบ่งเป็นลูกค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ระยะเวลาการลงทนุและเงินลงทนุ 
 

กรอบระยะเวลาการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยการเร่ิมลงทุนในระยะที่ 2 
และ 3 จะขึน้อยู่กบัสภาพตลาดในขณะนัน้ 
 การก่อสร้าง เงินลงทนุ 
ระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 
ระยะที่ 3 

พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2566 ถงึ พ.ศ. 2568 

1,625 ล้านบาท 
2,975 ล้านบาท 
1,033 ล้านบาท 
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3.2  รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนักับกู๊ดเยียร์ อเมริกา และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ แบ่งออกเป็น 

ระยะการก่อสร้างโรงงาน และระยะด าเนินการผลติ ดงัต่อไปนี ้

ระยะก่อสร้างโรงงาน 

3.2.1 ความช่วยเหลอืในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัวิศวกรรม 

มลูค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้:  มลูค่าของรายการส าหรับ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เท่ากบัศนูย์ เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ 

อเมริกาจะเรียกเก็บเงินค่าบริการที่เก่ียวข้องตามสญัญาในช่วงการก่อสร้างกบั 

กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์  

รายละเอียด: เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการก่อสร้างและเร่ิมการผลติ  ซึง่รวมถึงค่าใช้จ่ายใน

การใช้ทรัพยากรของกู๊ดเยียร์ อเมริกา ประกอบด้วย วิศวกร และพนกังาน

ของกู๊ดเยียร์ อเมริกา และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจ้างพนักงาน การ

ทดสอบคุณสมบติัยางที่ผลติได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2.2 การเข้าท าสญัญาการจดัหาเคร่ืองจกัรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา  

มลูค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้:  รายจ่ายการลงทนุทัง้หมดที่ช าระให้กบักู๊ดเยียร์ อเมริกา ประมาณ 88 

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,064 ล้านบาท ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 

2568  ซึง่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการได้รับค าปรึกษาในการวางแผนและด้าน

วิศวกรรม เป็นจ านวน 18 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ หรือประมาณ 620 ล้านบาท 

ในช่วงการก่อสร้าง  และค่าเคร่ืองจกัรที่ซือ้ผ่านกู๊ดเยียร์ อเมริกา จ านวน 70 

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,444 ล้านบาท 

รายละเอียด: กู๊ดเยียร์ อเมริกาจะให้บริการในการด าเนินการจดัซือ้เคร่ืองจักรจาก

ต่างประเทศให้กบับริษัทฯ เนื่องจากการจดัซือ้กบัผู้จ าหน่ายในต่างประเทศ 

อาจเกิดความยุ่งยากในการติดต่อ การวางเงินมดัจ า การจัดท า หนงัสอืค า้

ประกนั (Bank guarantee) และขัน้ตอนอื่น ๆ การจดัซือ้เคร่ืองจกัรจาก กู๊ด

เยียร์ อเมริกา จงึลดระยะเวลาเกี่ยวกับการจดัซือ้ลงและท าให้โครงการรุดหน้า

เร็วขึน้ 

 เงินจ านวน 88 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,064 ล้านบาท ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2568 (จากเงินการลงทนุทัง้หมด 162 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 31 

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

หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท) จะเป็นการช าระค่าเคร่ืองจักรและบริการ

จดัซือ้เคร่ืองจกัรให้กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์  

 กู๊ดเยียร์ อเมริกา คิดค่าบริการในการด าเนินการจดัซือ้เคร่ืองจกัร เป็นราคา

ต้นทนุ บวกร้อยละ 5 ของต้นทนุนัน้ ซึง่เป็นค่าบริการตาม Transfer pricing 

policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์  

 นอกจากนี ้กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะได้รับความช่วยเหลอืทางเทคนิกและใช้

ทรัพยากรของ กู๊ดเยียร์ อเมริกา  ซึง่อาจรวมถงึ วิศวกร พนกังาน ในการ

ก่อสร้างโรงงานและติดตัง้เคร่ืองจักร  ซึง่ค่าธรรมเนียมในการบริการนีจ้ะถกู

จ่ายให้กบั กู๊ดเยียร์ อเมริกา โดยค านวณจากต้นทนุที่เกิดขึน้จริงของ กู๊ดเยียร์ 

อเมริกา ที่ใช้ในการวางแผนและให้บริการวิศวกรรม 

 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจยกเลกิสญัญาโดยการแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่

ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน 

ระยะด าเนินการผลิต 

3.2.3 การเข้าท าสญัญาซือ้ขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ 

มลูค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้:  ประมาณ 1,146 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ หรือประมาณ 39,886 ล้านบาท ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 (มลูค่าจากการประมาณการทางการเงินของ  

บริษัทฯ มิได้แสดงถงึการรับประกนัยอดขายโดยกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์) 

รายละเอียด: บริษัทฯ คาดว่าจะสง่ออกยางเคร่ืองบินเรเดียลที่ผลติได้โดยการจ าหน่าย

ให้กบักู๊ดเยียร์ สงิค์โปร์ และ กลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ เพื่อไปท าตลาดใน

ต่างประเทศ โดยอปุสงค์ของยางเคร่ืองบินเรเดียลจะขึน้อยู่กบัการเติบโตของ

ตลาด และความสามารถในการขายของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

 บริษัทฯ ค านวณราคาขายจากราคาต้นทุนทัง้หมด (รวมถงึ ต้นทนุวตัถดิุบ 

ต้นทนุการผลติ และ ค่าเสือ่มราคา) บวกก าไรร้อยละ 5.25 เพื่อที่จะได้ก าไร

ก่อนดอกเบีย้และภาษีเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ ซึง่เป็นไปตาม Transfer 

pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์  การคิดราคาดงักล่าวเป็นการประกนั

ก าไรจากการด าเนินงานให้กบับริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามการปฏิบติัในอดีตของ



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 32 

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

บริษัทฯ เก่ียวกบัการซือ้ขายกบับริษัทในกลุม่กู๊ดเยียร์ และ transfer pricing 

policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

 นอกจากการค านวณราคาขายข้างต้น  ราคาขายยางเคร่ืองบินเรเดียลยังถกู

ปรับโดยบวกต้นทนุในการลงทนุซึง่ค านวณจาก ร้อยละ 4.5 ของค่าเฉลี่ย

สนิทรัพย์ถาวรสทุธิในแต่ละปี หลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และการตดัจ าหน่าย

ที่เก่ียวข้องกบัโครงการลงทุน เพื่อเป็นการช าระคืนเงินลงทนุในโรงงานและ

ด าเนินการผลติยางเคร่ืองบินเรเดียล ตามร่างสญัญาการเป็นผู้ผลิตและ

จ าหน่ายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่างบริษัทฯ กบั กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ ซึง่กู๊ดเยียร์ 

สงิคโปร์จะสามารถเสนอบริษัทอื่นภายในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ เพื่อเป็นผู้ซือ้

จากกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้ 

 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจยกเลกิสญัญาโดยการแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่

ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน 

3.2.4  การเข้าท าสญัญาซือ้ขายวัตถดิุบยางสงัเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

มลูค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้:  ประมาณ 33 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,149 ล้านบาท ในช่วงปีพ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

รายละเอียด: บริษัทฯ จะท าการซือ้ยางสงัเคราะห์ที่ใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตยาง

เคร่ืองบินเรเดียลจากกู๊ดเยียร์ อเมริกา เพื่อให้ยางสงัเคราะห์ที่ได้รับมีคณุภาพ

ตามมาตรฐานที่กลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ใช้ทัว่โลก และเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จาก

ความเชี่ยวชาญและอ านาจต่อรองของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

 ราคาวตัถุดิบยางสงัเคราะห์ที่กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะซือ้จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

เป็นไปตาม transfer pricing policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ ซึง่อ้างอิงราคา

วตัถดิุบยางสงัเคราะห์นัน้ ๆ จากสมาคมตลาดเคมีภัณฑ์ (Chemical Market 

Associate Inc. หรือ “CMAI”)   ส าหรับผลติภัณฑ์ที่ไม่มีราคาอ้างอิงจาก 

CMAI ราคายางสงัเคราะห์จะคิดจากต้นทนุการผลิตทัง้หมดของกู๊ดเยียร์ 

อเมริกา บวก ก าไร หรือ ใช้ราคาขายซึง่กู๊ดเยียร์ อเมริกาได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ให้กบัลกูค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง (ซึง่ไม่ใช่ผู้ผลติยาง) และหกั

สว่นลดร้อยละ 20  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัชนิดของยางสงัเคราะห์ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 33 

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

 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจยกเลกิสญัญาโดยการแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่

ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน 

3.2.5 การใช้เคร่ืองหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee) 

มลูค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้:  ประมาณ 46 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,602 ล้านบาท ตัง้แต่ปีพ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

รายละเอียด: กู๊ดเยียร์ อเมริกา ให้สทิธิบริษัทฯ ในการใช้ชื่อและเคร่ืองหมายการค้า รวมถงึ 

การใช้เทคโนโลยีในการผลติของกู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึง่รายการให้สทิธินี ้มี

ลกัษณะคล้ายคลงึกบัรายการปัจจบุนัที่บริษัทฯ เข้าท ารายการกบักู๊ดเยียร์ 

อเมริกา ในการผลิตและจ าหน่ายยางรถยนต์ และยางเคร่ืองบินผ้าใบ 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสทิธิให้กบักู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นร้อยละ 5 ของยอดขายสทุธิ

ซึง่เป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

3.2.6 การเข้าท าสญัญาการให้บริการจดัซือ้ยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ 

มลูค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้:  ประมาณ 4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 139 ล้านบาท ตัง้แต่ปีพ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

รายละเอียด: กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ให้บริการจัดซือ้ยางพาราธรรมชาติให้กบับริษัทฯ เนื่องจากกู๊ด

เยียร์ สงิคโปร์สามารถจดัซือ้ยางพาราธรรมชาติได้อย่างมีประสทิธิภาพ และยงั

ควบคมุคณุภาพของยางพาราที่ซือ้  รายการการจดัซือ้ยางพาราธรรมชาติ

ผ่านกู๊ดเยียร์ สงิคโปร์นี ้คล้ายกบัรายการการจดัซือ้ยางพาราธรรมชาติใน

ปัจจบุนัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการดังกลา่วเป็นร้อยละ 3 ของราคายางธรรมชาติ

ให้กบักู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึง่เป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุ่ม

บริษัทกู๊ดเยียร์  

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอาจยกเลกิสญัญาโดยการแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่

ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน 

 

3.3  มูลค่ารวมของรายการ 

รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 34 

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

สนิทรัพย์ที่จะเพิ่มขึน้อยู่ภายใต้รายการการก่อสร้างอาคาร การซือ้เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ ประกอบด้วย 

โรงงาน เคร่ืองจักร และอปุกรณ์ ที่จะถกูบนัทกึในงบแสดงฐานะการเงิน รายการ “ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์” 

หลงัจากจบทัง้ 3 ระยะของการลงทนุ บริษัทฯ คาดการณ์ว่ามูลค่า ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จะเพิ่มขึน้ประมาณ 

162 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท (ไม่รวมการหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และการตดัจ าหน่าย) 

ตารางต่อไปนีแ้สดงการค านวณมูลค่าของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามเกณฑ์รายการได้มาจ าหน่าย

ไปฯ 

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ ขนาดของการลงทนุ 

1. เกณฑ์สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิ ค านวณไม่ได้* 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ค านวณไม่ได้* 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 114 ของมูลค่า
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อช าระค่าสนิทรัพย์ ค านวณไม่ได้* 

 หมายเหต:ุ เนื่องจากสนิทรัพย์ที่ได้มามิใช่หลกัทรัพย์ทางการเงิน และบริษัทฯ มิได้มีการออกหลกัทรัพย์เพื่อช าระ

ค่าสนิทรัพย์ เกณฑ์ที่  1 2 และ 4 จงึไม่เกี่ยวข้องในการค านวณขนาดรายการ 

ขนาดของรายการที่สงูที่สดุคิดเป็นร้อยละ 114 โดยค านวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการ

สอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 (ซึง่เป็นขนาดรายการที่

สงูที่สดุภายใต้เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึง่ได้แก่การพิจารณาโดยเปรียบเทียบมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องช าระกับ

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ) และรายการดงักลา่วเป็นการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนกับตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 (Backdoor listing) ภายใต้

เกณฑ์รายการได้มาจ าหน่ายไปฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องย่ืนค าขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พิจารณารับหลกัทรัพย์ใหม่ (Re-

listing) เนื่องจากได้รับยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง

วนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์การยกเว้นทกุข้อ มี

รายละเอียดดังนี ้

(1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีธุรกิจหลกัและการด าเนินกิจการหลกัคือการผลิตยาง ซึง่รวมถงึยางเคร่ืองบิน โครงการ
ลงทนุฯ จะสนบัสนนุธุรกิจที่บริษัทฯ อยู่เพื่อขยายตลาดยางเคร่ืองบิน และโครงการลงทุนฯ นี ้จะ
ท าให้บริษัทฯ ผลติยางเคร่ืองบินเรเดียลได้และเป็นผู้ผลิตผลติภัณฑ์การบินที่สมบูรณ์แบบ โดยมี
สายการผลิตทัง้ผลิตภัณฑ์ยางเคร่ืองบินเรเดียลและยางเคร่ืองบินผ้าใบ รวมถึงบริการหล่อดอก
ยาง 

(2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายธุรกิจหลักในอนาคตอันใกล้ ภายหลังการลงทุนใน
โครงการฯ 

(3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซ่ึงสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ภายหลงัการลงทุนในโครงการลงทุนฯ บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือยังมีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ การปฏิบัติตามบรรษัทภิบาลที่ดี คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  การมีผู้ สอบบัญชีซึ่งได้รับการรับรองโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การมีโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีผลก าไรในส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่ ดี ในการเข้าลงทุนใน
โครงการลงทุนฯ จะมีการก่อสร้างที่มีคุณภาพและการบริการที่มีเทคโนโลยีที่ล า้สมัยจากมือ
อาชีพ ดังนัน้โครงการลงทุนฯ จะเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือในอ านาจการ

ควบคุมหรือผู้ถอืหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  

ก่อนการลงทุนในโครงการลงทุนฯ กู๊ ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 66.79 ของหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดในบริษัทฯ ถือเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หลงัจากโครงการลงทนุฯ กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะยงัคงเป็นผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม 
และกู๊ดเยียร์ อเมริกาไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ  

 

ดงันัน้ ภายใต้เกณฑ์รายการได้มาจ าหน่ายไปฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการ

ดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่ง

สนิทรัพย์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุติัการเข้าท ารายการ

ดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยี  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 36 

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

 รายการเก่ียวโยงกนั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงการค านวณมูลค่าของรายการเก่ียวโยงกนัตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกนัฯ 

มูลค่าของรายการเก่ียวโยงกนัท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ แบง่ตามประเภทของรายการ 
(อ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินระหวา่งปี 2559 ถึง 2584) 

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

1 2 3 4 5 6 

ความช่วยเหลือ
ในการก่อสร้าง
ด้านวศิวกรรม 
และด้านอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่เก่ียวกบั
วศิวกรรม 

การเข้าท า
สญัญาการ

จดัหาเคร่ืองจกัร 

การเข้าท า
สญัญาซือ้ขาย
ยางเคร่ืองบนิ
เรเดียล 

การเข้าท า
สญัญาซือ้ขาย
วตัถุดิบยาง
สงัเคราะห์ 

การใช้
เคร่ืองหมายทาง
การค้าและ
เทคโนโลยี 
(royalty fee) 

การเข้าท า
สญัญาการ

ให้บริการจดัซือ้
ยางธรรมชาติ 

มูลค่าท่ีคาดการณ์วา่จะ
เกิดขึน้ (โดยประมาณ) 

0 3,064 39,886 1,149 1,602 139 

สนิทรัพย์มีตวัตนสทุธิของ 
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย* 

3,866 

ขนาดของรายการ
เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์
มีตวัตนสทุธิ (ร้อยละ) 

0 79 1,032 30 41 4 

*จากงบการเงินระหว่างกาลของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

ขนาดรวมของรายการเก่ียวโยงกนัทัง้ 6 รายการคิดเป็นร้อยละ 1,186 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ 

บริษัทฯ ซึง่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ โดยการค านวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการ

สอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถนุายน 2559  

ดงันัน้ภายใต้เกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกนัฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าว

ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อเพื่อแสดงความเห็นเห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัต่อ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุติัการเข้าท ารายการดังกลา่วด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้

ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

การได้มาซึ่งสนิทรัพย์จาก รายการการก่อสร้างอาคาร การซือ้เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ของโครงการลงทนุ ซึง่

ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากการก่อสร้างโรงงานผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียล บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมี

สนิทรัพย์เพิ่มขึน้ดงันี:้ 
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หน่วย: ล้านบาท         

  ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 รวม 

อาคารและโครงสร้าง 475 618 - 1,093 

อปุกรณ์ และอื่น ๆ 1,150 2,357 1,033 4,540 

รวม 1,625 2,975 1,033 5,633 

 

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและการช าระราคา 

 5.1. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ก. มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน: ประมาณ 5,633 ล้านบาท ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2568 

ข. นโยบายการช าระราคา: บริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายที่แน่นอนส าหรับการช าระราคากบั

บคุคลภายนอก แต่บริษัทฯ ยืนยนัว่าจะใช้นโยบายการช าระราคาภายใต้

การท าธุรกิจโดยปกติ 

  การช าระราคาให้กบักู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นรายการเก่ียวโยงกนั จะเป็นไป

ตามนโยบายภายในของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถกู

ช าระผ่านระบบการช าระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กบั บริษัทใน

กลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์   

5.2. รายการเกี่ยวโยงกัน 

(1) ความช่วยเหลอืในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัวิศวกรรม  

ก. มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน: 0 บาท เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะเรียกเก็บเงินค่าบริการจาก กู๊ดเยียร์ 

สิงคโปร์ ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่าง กู๊ด

เยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์  

ข. นโยบายการช าระราคา: นโยบายการช าระราคาของรายการเก่ียวโยงกันเป็นไปตามนโยบาย

ภายในของกลุ่มบริษัทกู๊ ดเยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถูกช าระผ่าน

ระบบการช าระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ กบั กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ

บริษัทในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

(2) การเข้าท าสญัญาการจดัหาเคร่ืองจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา  

ก.    มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน: ประมาณ 3,064 ล้านบาท ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2568 (จากมูลค่า

รวมของสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุประมาณ 5,633 ล้านบาท) 

ข. นโยบายการช าระราคา: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะช าระเงินค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และบริการที่

เก่ียวข้องภายใต้สญัญานี ้ภายใน 90 วนันบัจากวนัสดุท้ายของเดือนที่ กู๊ด
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เยียร์ ประเทศไทย ได้รับใบเรียกเก็บเงิน   การช าระเงินจะผ่านระบบการ

ช าระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กบั กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัท

ในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

(3) การเข้าท าสญัญาซือ้ขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ 

ก. มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน: ประมาณ 39,886 ล้านบาท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

ข. นโยบายการช าระราคา: กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ จะช าระค่าซือ้ยางเคร่ืองบินเรเดียลภายใน 30 วัน นับ

จากวันสดุท้ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ได้รับใบเรียกเก็บเงิน  การ

ช าระเงินจะผ่านระบบการช าระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ 

กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ และบริษัทในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

(4) การเข้าท าสญัญาซือ้ขายวตัถดิุบยางสงัเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา  

ก. มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน: ประมาณ 1,149 ล้านบาท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

ข.    นโยบายการช าระราคา: กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะช าระค่ายางสงัเคราะห์ที่จัดซือ้ภายใต้สญัญานี ้

ภายใน 90 วัน จากวันสดุท้ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้รับใบ

เรียกเก็บเงิน   การช าระเงินจะผ่านระบบการช าระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ 

ประเทศไทย กบั กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

(5) การใช้เคร่ืองหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee)  

ก. มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน: ประมาณ 1,602 ล้านบาท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

ข. นโยบายการช าระราคา: นโยบายการช าระเงินคือทกุไตรมาส ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัจากวัน

สิน้สดุของไตรมาสนัน้ ๆ ซึง่เป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทกู๊ด

เยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถูกช าระผ่านระบบการช าระราคาระหว่าง 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุ่มบริษัทกู๊ ด

เยียร์ 

 

(6) การเข้าท าสญัญาการให้บริการจัดซือ้ยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ ดเยียร์ สงิคโปร์  

ก. มลูค่ารวมสิง่ตอบแทน: ประมาณ 139 ล้านบาท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

ข. นโยบายการช าระราคา: ใบเรียกเก็บเงินจะถูกส่งทุกวันสิน้เดือนตามปฏิทิน  ระยะเวลาการช าระ

เงินคือ 90 วันจากวันสดุท้ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้รับใบ

เรียกเก็บเงิน  การช าระจะผ่านระบบการช าระราคาระหว่าง กู๊ ดเยียร์ 

ประเทศไทย กบั กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ และบริษัทในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 
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6. มูลค่ารวมสินทรัพย์ท่ีได้รับ (ตามประมาณการทางการเงนิปี 2559 ถงึ 2584) 

มลูค่าของรายการสนิทรัพย์ทัง้ 6 รายการนี ้ได้ระบไุว้ในหวัข้อที่ 5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและการช าระราคา 

(1) ความช่วยเหลอืในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัวิศวกรรม  

(2) การเข้าท าสญัญาการจดัหาเคร่ืองจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

(3) การเข้าท าสญัญาซือ้ขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์  (โดย

มิได้มีการประกนัยอดขาย) 

(4) การเข้าท าสญัญาซือ้ขายวัตถุดิบยางสงัเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา  ซึ่ง

คล้ายคลงึกบัรายการซือ้ขายปัจจบุนัของบริษัทฯ กบักลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

(5) การใช้เคร่ืองหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee) ซึ่งเป็นตามสญัญาปัจจุบันระหว่าง กู๊ดเยียร์ 

ประเทศไทย กบั กลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

(6) การเข้าท าสญัญาการให้บริการจัดซือ้ยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึง่

คล้ายคลงึกบัรายการซือ้ขายปัจจบุนัของบริษัทฯ กบักลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 40 
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7. เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 7.1. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

  บริษัทฯ ได้ท าการประมาณเงินลงทนุก่อสร้างในโครงการลงทนุ ร่วมกบักลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ โดยอ้างอิง

มลูค่าการลงทนุจากประสบการณ์ลงทนุก่อสร้างโรงงานในหลายประเทศทัว่โลก  

 7.2. รายการเกี่ยวโยงกัน 

(1) ความช่วยเหลอืในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัวิศวกรรม  

ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้เท่ากบัศนูย์  เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะเรียกเก็บค่าบริการจาก 

กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ ตามสญัญาซือ้ขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กบั กู๊ดเยียร์ 

สงิคโปร์ 

(2) การเข้าท าสญัญาการจัดหาเคร่ืองจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา  

กู๊ดเยียร์ อเมริกา คิดค่าบริการในการด าเนินการจดัซือ้เคร่ืองจกัร เป็นราคาต้นทนุ บวกร้อยละ 5 

ของต้นทนุนัน้ ซึง่เป็นค่าบริการตาม Transfer pricing policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ การก าหนดมูลค่าสิง่

ตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2568 

ค่าธรรมเนียมในการบริการวางแผนและวิศวกรรมจะค านวณมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดย กู๊ด

เยียร์ อเมริกา  ซึง่การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2559 ถงึ 

พ.ศ. 2568  

(3) การเข้าท าสญัญาซือ้ขายยางเคร่ืองบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ 

ราคาขายยางเคร่ืองบินที่บริษัทฯ จะขายให้กบั บริษัทในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ เป็นราคาต้นทนุ

ทัง้หมด (รวมถงึ ต้นทนุวัตถดิุบ ต้นทนุการผลติ และค่าเสือ่มราคา) บวกก าไรร้อยละ 5.25 เพื่อให้ได้ก าไร

ก่อนดอกเบีย้และภาษีอยู่ที่ระดบัร้อยละ 5 ของรายได้ ซึง่เป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุม่

บริษัทกู๊ดเยียร์ และ บวก ร้อยละ 4.5 ของค่าเฉลี่ยสนิทรัพย์ถาวรสทุธิในแต่ละปี หลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม 

และการตดัจ าหน่ายที่เก่ียวข้องกบัโครงการลงทนุ ซึง่ถือเป็นต้นทนุในการลงทนุก่อสร้างโรงงานผลติยาง

เคร่ืองบินเรเดียล    

การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการยอดขายจากการสง่ออกระหว่างปีพ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2584 
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(4)  การเข้าท าสญัญาซือ้ขายวตัถดิุบยางสงัเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

การค านวณราคาวตัถดิุบยางสงัเคราะห์เป็นไปตาม transfer pricing policy ของกลุม่บริษัทกู๊ด

เยียร์ ซึง่อ้างอิงราคาวัตถดิุบยางสงัเคราะห์จากสมาคมตลาดเคมีภัณฑ์ (Chemical Market Associate 

Inc.) และอาจบวก ร้อยละ 5 ถงึ 10 ของมลูค่านัน้ ส าหรับผลติภัณฑ์ที่ไม่มีราคาอ้างอิงจาก CMAI ราคายาง

สงัเคราะห์จะคิดจากต้นทนุการผลติทัง้หมดของกู๊ดเยียร์ อเมริกา บวก ก าไร หรือ ใช้ราคาขายซึง่กู๊ดเยียร์ 

อเมริกาได้รับจากการขายผลติภัณฑ์ให้กบัลกูค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง (ซึง่ไม่ใช่ผู้ผลติยาง) และหกัสว่นลด

ร้อยละ 20  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัชนิดของผลิตภัณฑ์  การก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการ

ค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

 

(5) การใช้เคร่ืองหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (royalty fee)  

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสทิธิให้กบักู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นร้อยละ 5 ของยอดของขายสทุธิซึง่เป็นไปตาม 

Transfer pricing policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนอ้างอิงจากประมาณการ

ค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 

 

(6) การเข้าท าสญัญาการให้บริการจัดซือ้ยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ 

บริษัทฯ จะจ่ายค่านายหน้า (commission) เป็นร้อยละ 3 ของราคายางธรรมชาติให้กบักู๊ดเยียร์ 

สงิคโปร์ ซึง่เป็นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทน

อ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2584 
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8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

 ในการลงทนุสร้างโรงงาน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้แหลง่เงินทนุดงัต่อไปนี ้ตามล าดบั 

1. เงินสดที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในปัจจบุนั 

2. เงินสดที่มาจากการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในสว่นของธุรกิจปัจจบุนั และจากการผลิตและ

จ าหน่ายยางเคร่ืองบินเรเดียล 

3. เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

บริษัทฯ ยงัมิได้ท าสญัญากู้ เงินจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอเงินกู้จากธนาคาร

พาณิชย์ไทยที่มีช่ือเสยีง 2 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 60 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ และ 70 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ  บริษัทฯ 

คาดว่าจะต้องท าการกู้ เงินน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทนุทัง้หมด จากการสอบถามเบือ้งต้นกบัสถาบนั

การเงิน บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถกู้ เงินได้ถงึ 2,000 ล้านบาท ซึง่น่าจะเพียงพอส าหรับโครงการ

ลงทนุ 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกัน 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดรั้บจากโครงการลงทนุ 

การลงทนุในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ สามารถผลติยางเคร่ืองบินเรเดียลจงึเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลติยางเคร่ืองบิน คือ ผลติและให้บริการหลอ่ดอกยาง (retread)  ทัง้ยางผ้าใบและยาง
เรเดียล ทัง้ 2 ประเภท โดยในการลงทนุครัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนเป็น internal rate of return 
(IRR) ที่ร้อยละ 9.9 และมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิ (Net present value หรือ NPV) เท่ากบั 1,547 ล้านบาท 
เมื่อใช้อตัราคิดลดที่ร้อยละ 6.6 ตามการค านวณ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซึง่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  โดยผลการค านวณดงักลา่วแตกต่างจากสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้
เปิดเผยเมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2559 ซึง่ตวัเลข NPV และ IRR มาจากการค านวณของ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากดั ซึง่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กบัคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยใช้อตัราคิดลดที่ร้อยละ 8  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ คาดว่ายอดขาย ก าไรก่อนจ่ายดอกเบีย้และภาษี และก าไรสทุธิของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้
เมื่อเร่ิมด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียล  ซึง่คาดว่าจะสง่ผลให้ก าไรโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ และเพิ่มมลูค่า
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้การลงทนุและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียลยังจ าเป็นเพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้น าในการ

ผลิตยางใหม่และหล่อดอกยางเคร่ืองบิน เมื่อค านึงถึงความเสี่ยงจากแนวโน้มขาลงของธุรกิจยางเคร่ืองบิน  bias  

บริษัทฯ เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์จะมีแนวโน้มไปในทางเพิ่มขึน้ของยางเคร่ืองบินเรเดียล เนื่องจาก

คุณสมบัติของยางเคร่ืองบินเรเดียลที่มีความทนทานและน า้หนักเบา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสายการบิน  บริษัทฯ 

คาดการณ์ว่าสดัส่วนของยางเคร่ืองบินเรเดียลต่อยางเคร่ืองบิน bias ในตลาดโลก จะเพิ่มขึน้จากปัจจบุนัที่ร้อยละ 36 

เป็นร้อยละ 84 ในปี 2576 ส าหรับกลุ่มลกูค้าสายการบินพาณิชย์  ทัง้นี ้ประมาณการอุตสาหกรรมการบินจากโบอิง้

และแอร์บสั ยงัสนบัสนุนความเชื่อของบริษัทฯ ที่ว่า การเดินทางโดยเคร่ืองบินจะเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าใน 20 ปีข้างหน้า 

ซึง่จะสง่ผลบวกต่ออปุสงค์ของยางเคร่ืองบินต่อมา 
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ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนั 

ในการลงทนุสร้างโรงงานและการผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียล บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าท ารายการ

เก่ียวโยงกนักบักู๊ดเยียร์ อเมริกาและกู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการการสนบัสนนุตัง้แต่ขัน้ตอนการ

ก่อสร้าง การตลาด และการด าเนินการผลติ ทัง้ในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร  การสัง่ซือ้

เคร่ืองจกัร  เทคโนโลยีการผลติ  การใช้เคร่ืองหมายการค้า  การจัดหาวตัถดิุบยางพาราธรรมชาติ  วตัถดิุบยาง

สงัเคราะห์  การสนบัสนนุด้านการด าเนินงานทัว่ไป และการท าตลาดในต่างประเทศ  ซึง่รายละเอียดของรายการเก่ียว

โยงกนัเหลา่นี ้ได้กลา่วถงึในข้อ 3.2 รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน 

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกบักบักู๊ดเยียร์ อเมริกา 

และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ จงึอ้างอิงราคาตาม transfer pricing policy ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ 

10. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นจากการลงทุน 

เนื่องจากการลงทนุนีม้ีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกบัขนาดสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ  ดงันัน้บริษัทฯ จะต้องใช้เงิน

สดที่มีอยู่จ านวนมาก จึงอาจท าให้บริษัทฯ มีผลกระทบด้านสภาพคล่อง และเมื่อใช้สมมติฐานจ านวนเงินสดขัน้ต ่าที่

บริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานเท่ากบั 10 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ หรือ 348 ล้านบาท เมื่อเร่ิมเข้าระยะที่ 2 และ ระยะ

ที่ 3 ของการลงทุน บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุน ซึ่งจะท าให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น

เพิ่มขึน้ และจะเร่ิมมีดอกเบีย้จ่าย ซึ่งจะท าให้มีภาระทางด้านการเงินเพิ่มขึน้ และหากการด าเนินการของบริษัทฯ ไม่

เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจสง่ผลกระทบในเชิงลบแก่สถานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากขนาดของสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 

แต่ก าไรอาจไม่เพิ่มขึน้ในสดัสว่นเดียวกนั  ทัง้นี ้ความเสีย่งด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการลงทุนนีอ้าจมีผลต่อการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) อตัราการ

ท าก าไรของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ และสง่ผลลบต่อ NPV และ IRR ของโครงการลงทนุ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ย่ืน

ขอรับผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุส าหรับระยะที่ 1 ของการลงทนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

คาดว่าจะทราบผลการย่ืนขอรับผลประโยชน์ทางภาษีดงักลา่วภายในปี 2559 นี ้

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ ยืนยนัการอนมุัติการขอรับผลประโยชน์การลงทนุใน ซูเปอร์ คลสัเตอร์ ส าหรับการลงทุนระยะที่ 1  โดยบริษัทฯ ยงั

รอจดหมายยืนยนัอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุอยู่ในขณะนี ้

ทัง้นี ้หากผลของการลงทนุและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียลเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จะมี

รายได้และก าไรสทุธิมากขึน้ 

นอกจากนี ้ในการประมาณการทางการเงินของโครงการลงทุนใช้สมมติฐานว่า กู๊ดเยียร์ อเมริกา และกลุ่ม

บริษัทกู๊ดเยียร์ จะท าการช าระคืนต้นทุนของเงินลงทุนในโครงการลงทุนที่อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยคิดจากค่าเฉลี่ย

สินทรัพย์ถาวรสทุธิในแต่ละปี หลงัหักค่าเสื่อมราคาสะสม และการตัดจ าหน่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการลงทุน  ซึ่งกระแส

เงินสดจากการช าระคืนต้นทนุดงักลา่วถือว่ามีความเสี่ยงต ่าในโครงการลงทนุนี ้
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11. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถงึรายชื่อคณะกรรมการ ที่มีความเก่ียวโยงกบับริษัทฯ และ/หรือ คู่กรณี (เช่น กู๊ดเยียร์ 

อเมริกา และ กู๊ดเยียร์ สงิค์โปร์) 

ชื่อ ต าแหน่ง ความสมัพนัธ์ 
นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการบริษัทฯ  เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา 
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร  เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา 
นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี กรรมการบริษัทฯ  ถือหุ้นในกู๊ดเยียร์ อเมริกา จ านวน 59,187 หุ้นและถือสทิธิใน

การซือ้หุ้นใน กู๊ดเยียร์ อเมริกา  

 ด ารงต าแหน่งเป็น Divisional President ของกู๊ดเยียร์ อเมริกา 
นายวีฮอง เค็ก กรรมการบริษัทฯ  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กู๊ดเยียร์อเมริกา ภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก 

 เป็นกรรมการ ของ กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ 
นายโอลเิวอร์ โกลล์ กรรมการบริษัทฯ  เป็นรองประธานกรรมการของ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก 

12. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงในการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยง 

กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 66.79 จงึมีส่วนได้เสียในสว่นในรายการ

เก่ียวโยง  และกู๊ดเยียร์ อเมริกา ยงัมีสว่นในการบริหารบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการทัง้ 5 ท่านที่กลา่วถงึในข้อที่ 11. 

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

 กู๊ดเยียร์ สงิคโปร์ มี กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และท าหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ กบักลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ 

เช่น การจดัซือ้ ขนสง่ การเงิน ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ 

13. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง  

  กรรมการทัง้ 5 ท่านที่กลา่วถึงในข้อที่ 11. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นกรรมการที่มีสว่นได้เสยี

ในการลงทนุและการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนั ซึง่มิได้เข้าร่วมประชมุในวาระที่ 3 และ 4 (ในการพิจารณาและออกเสยีงใน

การอนมุัติรายการดังกลา่วของโครงการลงทนุ) ของการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 และไม่มีสทิธิใน

การออกเสยีงในการพิจารณาอนุมติั 

14. เงื่อนไขที่ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน 

ตามที่ระบุในเกณฑ์รายการได้มาจ าหน่ายไปฯ และเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกันฯ บริษัทฯ จะท าการลงทุนนีก็้

ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสยีงอนมุติัไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 

(กู๊ดเยียร์ อเมริกา) จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

การประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 มีความเห็นว่าโครงการลงทนุ และรายการเก่ียวโยงกนันัน้

กระท าด้วยความเหมาะสม และยติุธรรม ทัง้ในแง่ของ ราคาและหลกัการปฏิบติั จงึเห็นว่าเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้น ดังนัน้การประชมุคณะกรรมการจงึมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะอนมุติัโครงการลงทนุและรายการเก่ียวโยงกนั โดยจะ

เสนอมตินีต่้อการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณามติอนมุติัโครงการลงทนุ  ทัง้นี ้กรรมการท่านที่มีสว่นเก่ียวข้องกบั

หรือมีส่วนได้เสยีจากรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงกนันีไ้ม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาและออกเสยีงในการ

เข้าท ารายการดงักลา่ว 

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 15. 

ไม่มี 

17. ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถอืหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตยางเคร่ืองบินผ้าใบเพียงอย่างเดียว ในขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรม

เปลีย่นไปนิยมการใช้ยางเคร่ืองบินเรเดียลเพิ่มขึน้เพราะมีความทนทานและน า้หนกัเบากว่า หากโครงการการลงทนุสร้าง

โรงงานผลิตยางเคร่ืองบินครัง้นีไ้ม่ผ่านการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้น ธุรกิจยางเคร่ืองบินของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วน

ธุรกิจที่มีความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ประเทศไทย จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มอตุสาหกรรมที่เปลี่ยนไป 

ที่สง่ผลให้ ปริมาณสนิค้าที่ขาย รายได้จากการขาย และ ก าไร ลดลง 

18. การประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น: การเชิญชวนผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะสง่หนงัสอืเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2559 ที่จะจดัขึน้ ณ วนัที่ 17 

พฤศจิกายน 2559 รวมถงึส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาก่อน

สง่ให้ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วนัท าการ และสง่หนังสอืเชิญดงักลา่วแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วนัก่อนการประชมุวิสามัญผู้ ถือ

หุ้น 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัโครงการลงทนุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี  ้

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัโครงการลงทนุ และได้ตดัสนิใจอนุมติัโครงการลงทนุเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมลูเก่ียวกบัโครงการลงทนุมีความละเอียดอ่อนต่อภาวะการ

แข่งขนัในอตุสาหกรรมการผลติยางเคร่ืองบิน (เนื่องจากในตลาดมีผู้ผลติยางเคร่ืองบินรายหลกัอยู่เพียง 3 ราย ซึง่รวมถงึ

บริษัทฯ และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คล้ายคลงึกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง) และลกัษณะธุรกิจ

ของบริษัทฯ ข้อมลูในรายละเอียดบางประการจงึไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะการเปิดเผยข้อมูลอาจก่อให้เกิดผลเสยีหรือ

ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคัญ และอาจท าให้บริษัทฯ เสยีเปรียบคู่แข่งทางการค้าของ  

บริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบไุว้ในสารสนเทศนี ้และขอรับรองว่า จากการทบทวนและ

พิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องตามที่สมควรและภายใต้บงัคบัของเงื่อนไขที่ได้กลา่วในย่อหน้าก่อน ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้

ถกูต้อง ครบถ้วน และไม่ท าให้บุคคลอื่นส าคญัผิด  

คุณสมบัติและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระในการเข้าท ารายการ 

2.1 คณุสมบติัของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

- บริษัทฯ ได้ตัง้แต่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมิได้ถือหุ้นหรือมีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  กู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ 

สิงคโปร์ 

2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

- โปรดอ่านรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่แนบมากบัเอกสารเชิญการประชมุวิสามญัผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 

หนีส้ิน 

รายละเอียดหนีส้นิของบริษัทฯ มีดังนี ้

1) ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแล้ว และยงัมิได้ออกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบ

อ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจ าหน่ายตามที่เห็นสมควร: 

- ไม่มี  

2) ยอดรวมของเงินกู้มีก าหนดระยะเวลา โดยระบภุาระการน าสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั:  

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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- ไม่มี  

3) ยอดรวมมูลค่าหนีส้นิประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถงึภาระการน าสนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั : 

- ไม่มี  

4) หนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะไม่มีหนีส้นิใด ๆ เกิดขึน้ หากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามปกติและไม่ท าการลงทุน

ใด ๆ  แต่หากมีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางเคร่ืองบินเรเดียล บริษัทฯ อาจต้องกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

เพื่อน ามาลงทนุตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะถือครองเงินสดประมาณ 348 ล้านบาท เป็นอย่าง

ต ่า และคาดการณ์ว่าจะมียอดเงินกู้อยู่ในช่วง 200 ล้านบาทในปี 2560 ในช่วง 1,500 ล้านบาท ในปี 2561 ในช่วง 

1,900 ล้านบาท ในปี 2562 และในช่วง 1,800 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งปี 2561 จะเป็นปีที่มียอดเงินกู้ที่สงูที่สุด  

ประมาณการยอดเงินกู้ดงักลา่วเป็นระดบัที่คาดว่าจะคงอยู่ในแต่ละปี และไม่ได้เป็นยอดรวมของเงินกู้ทัง้หมด 

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะช าระเงินกู้ทัง้หมดที่ใช้ในการลงทนุสร้างโรงงานผลติยางเคร่ืองบินเรเดียล

ภายในปี 2567 โดยเงินสดที่ใช้ในการช าระมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้จากการ

ด าเนินธุรกิจปกติ และจากธุรกิจยางเคร่ืองบินเรเดียล การประมาณการเงินทนุนีส้อดคล้องกบัรายงานของที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 48 

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

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ และ การประกอบธุรกิจ 

กู๊ ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือของเดอะ  กู๊ ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ด าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล  ยางรถบรรทุกขนาดเล็กและใหญ่เพื่อการ

พาณิชย์ และผลิตยางเคร่ืองบิน และหล่อดอกยางเคร่ืองบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ 

และต่างประเทศ ปัจจบุนั กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทนุจดทะเบียน 74 ล้านบาท โดยมสี านกังานใหญ่ และโรงงานตัง้อยู่

ที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน กม. 36 ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ประเทศไทย 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์: สามารถแบ่งได้ตามกลุม่ลกูค้าดงัต่อไปนี ้

 กลุ่มลกูค้าในประเทศ ได้แก่ผู้บริโภคที่ซือ้ยางเพื่อเปลี่ยนกับยางชุดเดิมของรถยนต์ (Replacement 

Market) โดยกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีการจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายยางต่าง ๆ ภายในประเทศ และ

มีศนูย์บริการ กู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ทัง้หมด 61 สาขาทัว่ประเทศ ซึง่ให้บริการปะยางและเปลีย่นยาง 

 กลุ่มลกูค้าต่างประเทศ (Export Market) เป็นการจ าหน่ายให้บริษัทกลุ่มกู๊ดเยียร์ในต่างประเทศ เพื่อ

จดัจ าหน่ายต่อในประเทศต่าง ๆ 

 กลุม่ผู้ผลติและจ าหน่ายรถยนต์ (Original Equipment Market หรือ OEM) ซึง่ใช้ยางเป็นสว่นประกอบ

ของรถยนต์ใหม่ 

2. ผลติภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เป็นฐานการผลติยางเคร่ืองบินประเภทผ้าใบ (Bias) ของกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และให้บริการหลอ่ดอกยางเคร่ืองบิน ทัง้ประเภทผ้าใบและเรเดียล เพื่อยืดอายกุาร

ใช้งานให้กบัยางเคร่ืองบิน  

 กลุม่ลกูค้าในประเทศ ได้แก่ สายการบินที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 กลุม่ลกูค้าต่างประเทศ ได้แก่ การสง่ออกยางเคร่ืองบินไปยังกลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ เพื่อจดัจ าหน่ายต่อใน

ประเทศต่าง ๆ 
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4.2 งบการเงนิและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

 

      หน่วย:ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ฉบบัย่อ) 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 

 2556 2557 2558 2559 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,074 24% 1,127 24% 1,268 25% 1,112 23% 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 553 12% 680 14% 617 12% 671 14% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 839 19% 907 19% 1,806 21% 935 19% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,466 55% 2,714 58% 2,971 58% 2,718 55% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 2,006 45% 1,984 42% 2,185 42% 2,212 45% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 6 0% 5 0% 4 0% 4 0% 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 2,012 45% 1,989 42% 2,189 42% 2,216 45% 

รวมสินทรัพย์ 4,478 100% 4,703 100% 5,160 100% 4,934 100% 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ินหมุนเวียน     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 695 16% 805 17% 1,014 20% 858 17% 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 61 1% 78 2% 76 1% 40 1% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 756 17% 883 19% 1,090 21% 898 18% 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน                 
รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 150 3% 167 4% 165 3% 169 3% 

รวมหนีส้ิน 906 20% 1,050 22% 1,255 24% 1,067 22% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว                 

หุ้นสามญั 7,400,000 หุ้น ได้รับช าระเต็มมลูค่า                 
แล้ว หุ้นละ 10 บาท 74 2% 74 2% 74 1% 74 1% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 92 2% 92 2% 92 2% 92 2% 
ก าไรสะสม                 

จดัสรรแล้ว -ส ารองตามกฎหมาย 7 0% 7 0% 7 0% 7 0% 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 3,399 76% 3,480 74% 3,732 72% 3,694 75% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,572 80% 3,653 78% 3,905 76% 3,867 78% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,478 100% 4,703 100% 5,160 100% 4,934 100% 
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งบแสดงฐานะการเงินส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 

แสดงให้เห็นว่าไม่มีรายการใดในสนิทรัพย์ หนีส้นิ และสว่นของผู้ ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างเป็น

สาระส าคญั 

 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 4,478 ล้านบาท 4,703 ล้านบาท 5,160 ล้านบาท และ 4,934 ล้านบาท ส าหรับ

งวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้ 225 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5)  457 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10) และ ลดลง 226 ล้าน

บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 4) ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 

มิถนุายน 2559 ตามล าดบั สนิทรัพย์รวมส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 ลดลง เนื่องจากเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในเดือน พฤษภาคม 2559 

 

     หน่วย:ล้านบาท 

 งบก าไรขาดทุน (ฉบบัย่อ) 1 มกราคม 2556  1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2558  1 มกราคม 2559 

 ถึง ถึง ถึง  ถึง 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558   30 มถุินายน 2559 

รายได้จากการขาย 3,608  100% 3,796  100% 3,971  100%  1,910  100% 
ต้นทนุขาย (2,956) -82% (3,048) -80% (3,109) -78%  (1,492) -78% 

ก าไรขัน้ต้น 652  18% 748  20% 862  22%  418  22% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (421) -12% (484) -13% (499) -13%  (264) -14% 
รายได้อ่ืน 16 0% 15 0% 13 0%  6 0% 
ก าไร(ขาดทนุ) อ่ืน 89  3% 19  1% 107  3%  (19) -1% 
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจาก 
     การประกันภยั 61  2% - - - - 

 
- - 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 397  11% 298  8% 483  12%  141  7% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (68) -2% (60) -2% (98) -2%  (31) -2% 

ก าไรสุทธิ 329  9% 238  6% 385  10%  110 6% 
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ภาพรวมตลาด 

ในปี 2558 ตลาดทดแทน เร่ิมฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี 2557 ซึ่งส่งผลให้

สภาวะเศรษฐกิจถดถอย  อย่างไรก็ตาม การเข้ามาท าตลาดของสินค้าระดับรองโดยการใช้กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้

การแข่งขนัในตลาดทดแทนรุนแรงมากย่ิงขึน้ 

ส าหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ยังคงถดถอย จากผลของนโยบายรถคันแรกในช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้

ยอดผลติและจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ยงัคงได้รับผลกระทบจากภาวะตลาด

รถยนต์ในประเทศดงักลา่ว แต่ยงัคงรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ได้ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาศูนย์บริการกู๊ ดเยียร์ ออโต้แคร์เพิ่ม 10 สาขา รวมหมดทัง้สิน้ 61 สาขา โดย

ศนูย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์นีไ้ด้เปิดให้บริการตามจังหวดัต่าง ๆ ทัว่ทัง้ประเทศ ท าให้บริษัทฯ มีเครือข่ายศนูย์บริการกู๊ด

เยียร์ ออโต้แคร์ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ  และเป็นแหลง่ส าคญัในการสร้างรายได้และการเติบโตด้านยอดขายให้กบับริษัทฯ 

เป็นอย่างมาก และยงัเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ของกู๊ดเยียร์  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เปิดตวัยางรุ่นใหม่สองรุ่นในเดือน

มกราคม และเดือนพฤษภาคมคือรุ่นกู๊ดเยียร์ แอชชัวแรนซ์ ดูราพลสั และ กู๊ดเยียร์ คาร์โก มาราธอน ตามล าดับ  ซึ่งช่วย

กระตุ้นยอดขายภายในประเทศ 

โดยสรุป การผลติและการจ าหน่ายของอุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยางในปี 2558 โดยเฉพาะยางรถยนต์ยัง

ขยายตวัได้ดี ตามการขยายตวัของอตุสาหกรรมรถยนต์อตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

นอกจากนี ้ผลติภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่ก าลงัเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในภูมิภาคเอเซีย ซึง่มีปริมาณการเพิ่มขึน้ของจ านวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย 

รายได้จากการขาย 

  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 3,796 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

คิดเป็นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มีรายได้จากการขาย 3,608 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายภายในประเทศ

เพิ่มมากขึน้ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 3,971 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้

คิดเป็นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ที่มีรายได้จากการขาย 3,796 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายภายในประเทศ

และการสง่ออกต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559  รวม 1,910 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้

จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 จ านวน 44 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 2 

ต้นทุนขาย 
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 อตัราสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายเท่ากบั ร้อยละ 82  ร้อยละ 80  ร้อยละ 78 และ ร้อยละ 78 ส าหรับ

งวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

ตามล าดบั บริษัทฯ มีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายลดลงทุกปี ซึง่ท าให้อัตราก าไรขีน้ต้นเพิ่มสงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของกระบวนการผลติ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจ านวน 421 ล้านบาท  484 ล้านบาท และ 499 ล้านบาท ส าหรับ

งวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้ 64 ล้านบาท (หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15) และ 15 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 3) ส าหรับปี 2557 และ 2558 ตามล าดบั 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจ านวน 264 ล้านบาท ส าหรับและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 

มิถนุายน 2559 ซึง่เพิ่มขึน้ 29 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 12) จากช่วงเดียวกนัของปี 2558 เนื่องจากยอดขาย
ภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ และการเปิดตัวของผลติภัณฑ์ตวัใหม่ 

รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย 

 บริษัทฯ บนัทกึรายได้ค่าชดเชยความเสยีหายจากการประกนัภัยเนื่องจากน า้ท่วม ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2556 รวม 61 ล้านบาท บริษัทฯ มิได้มีค่าใช้จ่ายด าเนินงานเนื่องจากน า้ท่วม และไฟไหม้ ส าหรับงวดประจ าปี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

ก าไรสุทธิ 

  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 รวม 238 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วง

เดียวกนัของปี 2556 เป็นจ านวน 91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 385 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากช่วง

เดียวกนัของปี 2557 เป็นจ านวน 147 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง

เคร่ืองบิน การขยายสาขาศนูย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ การบริหารจดัการช่องทางจ าหน่าย และการเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559  รวม 110 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากช่วง

เดียวกนัของปี 2558 จ านวน 27 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน  

 

งบกระแสเงนิสด (ฉบบัย่อ) 1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2558  1 มกราคม 2559 

 ถึง ถึง ถึง  ถึง 

 หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558   30 มถุินายน 2559 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 668 307 590  195 
           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (164) (129) (366)  (208) 
           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (148) (148) (148)  (148) 
           เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 356 30 76 

 
(161) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 675 1,074 1,127  1,268 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นของ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42 24 65 

 
5 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
ปลายปี 

1,074 1,127 1,268 
 

1,112 

บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อซือ้เคร่ืองจักร ปรับปรุงโรงงาน และเพิ่มสาขาร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ทกุปี จงึสง่ผลให้มี

การใช้เงินเพื่อการลงทนุในทกุ ๆ ปี สว่นกระแสเงินสดออกจากกิจกรรมจดัหาเงินคือการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น  

ปัจจยัความเสี่ยงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  

บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัความเสี่ยงทางการเงินที่ส าคญัได้แก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบีย้ และความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเกิดจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
ต่างประเทศ และรายการซือ้จากต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากบริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝากไว้กบัสถาบนัการเงินและเงินลงทนุอื่น ความเสีย่งจากสนิเชื่อเกิดขึน้จากการขายเชื่อ
และเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้อนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสีย่งอันเกิดจากความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลอืกใช้สญัญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเฉพาะกรณี  

บริษัทฯ ได้ดอกเบีย้รับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ บริษัทฯ บริหารความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบีย้โดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุโดยให้มีระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนและอตัรา
ดอกเบีย้ที่แตกต่างกนั  
  บริษัทฯ ไม่มีความเสีย่งจากการกระจกุตัวของสนิเชื่อที่เก่ียวข้องกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  บริษัทฯ 

ฝากเงินไว้กับสถาบนัทางการเงินที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทฯ จะจ ากัดความเสี่ยงโดยการกระจายเงิน

ฝากไม่จ ากดัเฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหนึง่ และส าหรับเงินสดส่วนเกินจะน าไปลงทนุในเงินลงทนุที่มีความเสี่ยงต ่า

หรือเงินลงทนุที่มีความน่าเชื่อถือสงูที่ครบก าหนดช าระ 90 วนั ซึง่บริษัทฯ ไม่เคยประสบผลขาดทนุจากเงินลงทนุดงักลา่ว  

 
ความเสี่ยงด้านวัตถดุิบ 
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บริษัทฯ จดัซือ้วตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทัง้จากผู้ ค้าในประเทศและต่างประเทศ   ยางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์ 

ผงคาร์บอนด์แบล็ค เส้นใยสงัเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นวตัถดิุบที่ส าคัญในการผลติยางรถยนต์ ซึง่วตัถดิุบในแต่ละ

ชนิดสามารถจดัหาได้จากผู้ผลติทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจดัหาวัตถุดิบ

และติดตาม ประเมินผล การบริหารการใช้วัตถุดิบอย่างเป็นระบบ และจัดท าแผนรองรับกรณีเกิดภาวะการขาดแคลน

วตัถดิุบ หรือความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ บริษัทฯ ร่วมมือกบักลุม่บริษัทกู๊ดเยียร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อป้องกนัและ

บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบและการผนัผวนของราคาวัตถดิุบร่วมกัน  ซึง่จากความร่วมมือกันนี  ้

ท าให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจในแผนรองรับปัญหาและความเสีย่ง และมัน่ใจว่าสามารถรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ

ได้ ซึง่จะลดความเสยีหายต่อการผลติของบริษัทฯ  

 
ความเสี่ยงด้านการตลาด  

 

ตลาดยางรถยนต์สามารถจ าแนกเป็นสองตลาดดงันี้ 

(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original equipment market หรือ OEM) 

ความเสีย่งด้านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผนัตามตลาดรถยนต์ ซึง่ความต้องการ
ใช้ยางรถยนต์ของตลาด OEM ขึน้อยู่กบัปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศ  

ถงึแม้ว่าตลาดโรงงานประกอบรถยนต์จะมีอตัราก าไรที่ต ่ากว่าตลาดอื่น ตลาดนีม้ีความส าคัญต่อบริษัทฯ 
เนื่องจากความสมัพนัธ์ระหว่างตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ และตลาดยางรถยนต์ทดแทน เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มทีซ่ือ้
ยางเพื่อเปลีย่น ซึง่เป็นของบริษัทเดียวกบัยางชดุเดิมของรถยนต์ 

ในปี 2559 รัฐบาลได้มีการใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ที่สงูขึน้ เป็นผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศมีความ
เสีย่งหดตวั ยอดการผลิตรถยนต์มีความเสีย่งลดลง ท าให้ความต้องการใช้ยางรถยนต์ส าหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์
หดตวัลงเช่นกนั ซึง่บริษัทฯ ได้ประเมินความเสีย่งในจดุนีไ้ว้แล้ว และบริหารจัดการความเสีย่งด้วยการเพิ่มยอดจ าหน่ายใน
ตลาดอื่น รวมถงึการหาฐานลกูค้าในอนาคตของตลาด OEM เพิ่มมากขึน้  
 

(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) 

ความต้องการใช้ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน ขึน้อยู่กบัปริมาณรถยนต์ที่ยังใช้งานอยู่ ซึง่มีอตัราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

รายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากการจ าหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน ซึง่มีอตัราก าไรที่สงูกว่า
ตลาด OEM ดงันัน้ตลาดยางรถยนต์ทดแทนจงึมีภาวะการแข่งขนัที่สงูมาก นอกจากนีด้้วยจ านวนผู้ผลติและจัดจ าหน่าย
ยางรถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสงูขึน้ ท าให้การแข่งขนัเพิ่มสงูตามไปด้วย ทัง้การแข่งขนัด้านราคาและการสง่เสริมการ
ขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ามาท าตลาดของยางรถยนต์ระดบัรอง ซึง่ใช้กลยทุธ์การตัดราคาท าให้ภาวะการแข่งขนัใน
ตลาดดเุดือดมากย่ิงขึน้ และปัจจัยเสีย่งจากภาวะความไม่สงบทางการเมือง ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่จะสง่ผลกระทบต่อการ
เติบโตของตลาดในปี 2559 

เพื่อบริหารปัจจยัเสี่ยงข้างต้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดยางรถยนต์ทดแทน บริษัทฯ มุ่ง
สร้างแบรนด์กู๊ดเยียร์สูค่วามรับรู้ของผู้บริโภค ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสงู ยดึคณุค่านวตักรรมที่เป็นเลิศ และความ
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ปลอดภัย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เปิดตวัผลติภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงการสือ่สารกบัผู้บริโภคและผู้จัดจ าหน่าย เพิ่มกลยทุธ์
ทางการตลาด และเน้นการขยายช่องทางจ าหน่ายในทุกทาง โดยศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เป็นช่องทางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์เป็นหลกั  

 
ตลาดยางเคร่ืองบิน  

ปัจจยัเสี่ยงส าหรับตลาดยางเคร่ืองบินในส่วนของตลาดสง่ออก เก่ียวเนื่องกบัจากสภาวะเศรษฐกิจแถบทวีปยโุรป 
และทวีปอเมริกา ซึง่เศรษฐกิจไม่ดีและอยู่ในสภาวะทรงตวั และอาจสง่ผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน การท่องเที่ยว ท าให้
ความต้องการในการใช้ยางเคร่ืองบิน อาจแปรผนัตามปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มลดลงดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาค
เอเชีย ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่มีปริมาณการเพิ่มขึน้ของจ านวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
อินเดีย  

ส าหรับตลาดในประเทศ ปัจจบุนัความต้องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึน้ ซึง่บริษัทฯ บริหารจดัการความต้องการใน
สว่นนีด้้วยการน าเข้ายางประเภทดงักล่าวจากบริษัทในเครือของกู๊ดเยียร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

 
4.3 การประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถงึข้อสมมติฐาน และสอบทานตัวเลขโดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการด าเนินงาน

ได้จดัท าขึน้โดยความระมัดระวัง 

  ไม่มี   
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4.4 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 มีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์* กรรมการบริหาร 
นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์* กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี* กรรมการ 
นายโอลเิวอร์ โกลล์* กรรมการ 
นายวีฮอง เค็ก* กรรมการ 
นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายเย็บ ซู ชวน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
นางสาวชนาพรรณ จงึรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
*เป็นกรรมการที่มีสว่นได้เสยีเก่ียวกบัการลงทนุและเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้และไม่มีสทิธิออกเสยีงในการเข้าท า
รายการดงักลา่ว 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 มีดงันี ้

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จดัการ 

นาย ลอีนัโดร อาร์กิเบ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

นาย ฮนัดลั ซิง ผู้อ านวยการโรงงาน 

นาย สภุลทัธ์ จิตต์ธรรมวาณิช ผู้อ านวยการฝ่ายซพัพลายเชน – สว่นงานยางรถยนต์ 

นางสาว สภุัทรา ปิวรบตุร ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

นาย ไพโรจน์ สทุธิประภา ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

นางสาว ทิพย์สดุา เพชรธนะกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

นาย พงศธร อาภาภิรม ผู้อ านวยการฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 

นาย พิสทุธ์ิ ธนบดีภัทร์ หวัหน้าฝ่ายขายและการตลาดผู้ประกอบรถยนต์ 

นางสาว ณภัทร ธัญญกลุสจัจา เลขานกุารประจ าบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฏหมาย 

นางสาว ภัคพิมพ์ หลกัทอง ผู้จดัการแผนกความปลอดภัย อาชีวะอนามยัและสิง่แวดล้อม 
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รายชื่อ และสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที่ 20 กนัยายน 2559 มีดงันี ้

ล าดบั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 1 

4,942,418 66.79 

2 กลุม่ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง  1,130,544 15.28 

 - Ekkachai Import Export Co., Ltd.                17,224  0.23 

 - นาง บญุเรือน ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง                  1,200  0.02 

 - Mrs. Darawan Saluck                33,200  0.45 

 - บริษัท บญุทรง จ ากดั              141,900  1.92 

 - บริษัท บญุเพิ่มพนู จ ากดั              419,160  5.66 

 - Mrs. Arunee Srifeungfung                  7,600  0.10 

 - Mrs. Kanchana Srifeungfung                       38  0.00 

 - นางสาวกัลยาณี ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง                30,000  0.41 

 - บริษัท ศรีพี่น้อง จ ากดั              208,240  2.81 

 - บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จ ากดั              209,864  2.84 

 - นายชยัณรงค์ ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง                33,000  0.45 

 - นายธาวิน ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง                  9,000  0.12 

 - นางสาวชญัญา ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง                  9,000  0.12 

 - นายไกดา ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง                     180  0.00 

 - นายณฐั ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง                10,190  0.14 

 - นางวลยัวรรณ ศรีเฟ่ืองฟุ้ งในฐานะผู้จดัการมรดกของ
นายวีร์ อัสสพิมลเวสส์ 

                    748  0.01 

3 BNP Paribas Securities Services, London Branch 431,900 5.84 

4 กองทนุเปิด อเบอร์ดีนโกรท 87,100 1.18 

5 บริษัท เตชะไพบลูย์ จ ากดั 73,480 0.99 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 70,900 0.96 

7 กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลีย้งชีพ 33,400 0.45 

8 บริษัท วรวฒัน์ จ ากัด 33,000 0.45 

9 State Street Bank Europe 24,000 0.24  

10 นายวีระศกัด์ิ ศรีสีคิว้  23,300 0.24 
1 เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียเก่ียวกบัการลงทนุและเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้และไม่มีสทิธิออกเสยีงในการเข้าท า
รายการดงักลา่ว 
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รายชื่อผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคมุและผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ประเภท จ านวนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละของหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว (หุ้น
สามัญเท่านัน้) 

1. ผู้ ถือหุ้นกลยทุธ์ 
1.1  กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร รวมถึง เคร่ือญาติ

และบคุคลที่เก่ียวข้อง (นางบญุเรือน ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง) 
1 1,200 0.02 

1.2  ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้อยละ 5% หรือมากกว่าโดยนบัรวม
บคุคลที่เก่ียวข้อง (บริษัท บญุเพิ่มพนู จ ากัด) 

1 419,160 5.66 

1.3  บคุคลอื่นที่มีอ านาจควบคมุ (บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ 
ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี) 

1 4,942,418 66.79 

2. หุ้นที่ซือ้คืน  - - - 
3. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย (ที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์)  499 2,035,350 27.5 
4. ผู้ ถือหุ้นที่มีจ านวนกรรมการน้อยกว่า 1 ต าแหน่ง  166 1,872 0.03 
Total  668 7,400,000 100 

 

4.5 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

 อ้างอิงถงึข้อ 17: ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีความไม่เพียงพอ

ให้ระบุถงึแหล่งที่มาของเงนิทุนเพื่อท ารายการนี  ้

การประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559 มีความเห็นว่าเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทไม่เพียงพอต่อ
การลงทนุสร้างโรงงาน ดงันัน้บริษัทฯ คาดว่าจะต้องกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปีพ.ศ. 2560 ถงึ 
พ.ศ. 2571 จากการสอบถามเบือ้งต้นกบัสถาบนัการเงิน บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถหาแหลง่เงินกู้ได้ถึง 2,000 ล้าน
บาท ซึง่เพียงพอส าหรับโครงการลงทนุ  

คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อเรียกร้องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น ท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรง

หรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน       หน่วย: พนับาท 

ก) รายได้จากการขาย 1 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557 1 ม.ค. 2558 1 ม.ค.2559 

  ถึง ถึง ถึง ถึง 

  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 30 ม.ิย. 2559 
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รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูป        

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 314,625 315,491 400,114 192,585 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุ

เดียวกัน 1,694,967 1,855,878 1,837,692 757,840 

  2,009,592 2,171,369 2,237,805 950,425 

         

รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและอะไหล่         
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุ

เดียวกัน 55,219 8,760 6,726 1,712 
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บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
  

  
 หน่วย: พนับาท 

ข) การซือ้สินค้าและบริการ 1 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557 1 ม.ค. 2558 1 ม.ค.2559 

  ถึง ถึง ถึง ถึง 

  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 30 ม.ิย. 2559 

      

ซือ้วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป        

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 128,692 136,231 114,327 57,876 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน 272,000 237,986 250,559 206,608 

  400,692 374,217 364,886 264,484 

          

ซือ้เคร่ืองจักรและอะไหล่เคร่ืองจักร         

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 32,501 6,235 11,043 505 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน 17,656 22,375 81,742 8,814 

  50,157 28,610 92,785 9,319 

          

ค่าสิทธิทางการค้า         

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 163,714 175,796 180,833 83,462 

          

ค่าบริการทางด้านเทคนิคการผลิต         

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 18,569 25,674 36,199 14,931 

          

ค่าบริหารจัดการ         

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน 142,468 173,738 183,385 92,430 
 

  



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 61 

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

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

  

  
 หน่วย: พนับาท 

ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ 1 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557 1 ม.ค. 2558 1 ม.ค.2559 

  ถึง ถึง ถึง ถึง 

  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 30 ม.ิย. 2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 60,744 84,146 102,606 91,565 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน 391,482 402,554 458,163 317,875 

  452,227 486,700 560,769 409,440 

         

ลูกหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 551 14,057 1,266 4,326 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน 70,254 27,182 19,765 30,534 

  70,806 41,239 21,031 34,860 

         

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 11,464 35,201 16,238 16,235 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน 35,620 63,440 100,724 73,615 

  47,083 98,641 116,962 89,850 

         

เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

กู๊ดเยยีร์ อเมริกา 32,716 34,698 37,621 30,743 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน 19,689 28,940 25,821 21,514 

  52,405 63,638 63,442 52,257 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 

 

  

  
 หน่วย: พนับาท 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 1 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557 1 ม.ค. 2558 1 ม.ค.2559 

 ถึง ถึง ถึง ถึง 

  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 30 ม.ิย. 2559 

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้อ่ืน 48,207 41,854 38,504 20,523 

เงินทนุสะสมและผลประโยชน์เมือ่เกษียณอายุ 6,774 7,736 8,231 4,504 

  54,981 49,590 46,735 25,027 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่บริษัทฯ ท าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

สญัญาในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการขายยางเคร่ืองบินของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและยงัไม่สิน้สดุสญัญา มีดงันี  ้



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการที่เกีย่วโยงกนั (สารสนเทศ 2)                หนา้ 62 

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

คู่สญัญาของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ช่วงเวลาที่สญัญามีผล สรุปสญัญา 
บริษัทสายการบินขนาดใหญ่ ที่มีฐาน
อยู่ในประเทศไทย 

2558 ถงึ 2561 กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เข้าท าสญัญาเป็นผู้ จัดหา และ 
ขายยางเคร่ืองบินย่ีห้อกู๊ดเยียร์ ทัง้ยางใหม่และยางหล่อ
ดอก ให้กบัคู่สญัญา 

บริษัทให้บริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน
พาณิชย์ ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย 

2558 ถงึ 2561 กู๊ ดเยียร์ ประเทศไทย เข้าท าสัญา ให้คู่สัญญา เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายยางเคร่ืองบินย่ีห้อกู๊ดเยียร์ 

 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

อ้างถงึรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษ ทฯ  

ระบไุว้ในข้อ 15: ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ และข้อ 16: 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 15 ข้างต้น 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีให้ผู้ถอืหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

กรุณาอ้างถึงแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกออกเสยีงลงคะแนนได้ ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชุม

วิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 นี ้

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง) 

ประธานคณะกรรมการ 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอสิระ                         หนา้ 63 

 

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

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษทัมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของกรรมการทั้งคณะ และ
อย่างน้อยสามคนที่สามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองที่ส าคัญและปราศจากการครอบง าจากกลุ่มที่ มี
ผลประโยชน์อื่นใด เรียกว่า กรรมการอิสระ ในกรณีของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระ
อยู ่3 คน จากจ านวนกรรมการ 9 คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
     

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ที่อยู่ 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 
(อาย ุ72 ปี) 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

49/93 หมู่บา้นปานทิพย  ์ ซอยอ่อนนุช 53           
ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

นายเยบ็ ซู ชวน 
(อาย ุ67 ปี) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและธรร
มาภิบาล 

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

นางสาวชนาพรรณ จึง
รุ่งเรืองกิจ 
(อาย ุ40 ปี) 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

156 ซ.หมู่บา้นเลคไซดว์ิลล่า 2 แขวงดอกไม ้เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทได้ก  าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อก  าหนดขั้นต ่าของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
 

1) ไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน 
 

2) ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึง
หุน้ที่ถืออยูโ่ดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 

 

3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังานที่ไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือ 
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากน้ี จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษัทในเครือ       
บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งในด้านการเงิน  และการบริหารงานในบริษัท           
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

5) ไม่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
 

6) ตอ้งเป็นผูท้ี่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  หนา้ 64 

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) 72 
 
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 65 

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) 67 
 
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)   ขา้พเจา้ ……………….……………………. สัญชาติ ……………….. อยู่บา้นเลขท่ี ………………...ถนน………………………..……..… 
 I/We,               Nationality                 Residing at No.                Road   

 ต าบล/แขวง…………..…………อ าเภอ/เขต………………………..จงัหวดั…………….…………..รหสัไปรษณีย ์....................... 
 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 ุ72 ปี, อยู่บา้นเลขท่ี 49/93 หมู่บา้นปานทิพย ์ ถนน อ่อนนุช 53 
                      Mr.Athaporn Khaimarn    Age 72 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 นายเยบ็ ซู ชวน อาย ุ67 ปี, อยู่บา้นเลขท่ี 53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์รังสิต หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี                     

 Mr. Yeap Swee Chuan    Age 67 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 

 

3. 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 
 

4. 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   

 
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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คนใดคนเหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ใน
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม  เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์ 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 Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No. 1/2016 to be held on 17 November 2016 at 9:00 a.m. at Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel at 
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 ้ดังนี ้
 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  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่48 
Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 48 

 

(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  พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบินประเภท
เรเดียล (Radial) 

Agenda 2  To consider and approve the investment in construction of radial aviation tire factory and production of radial aviation 
tire and the expansion of the Aviation Business in Thailand  

 

(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 ่3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและด าเนินการผลิตยางเคร่ืองบิน

ประเภทเรเดียล (Radial) 
Agenda 3 To consider and approve the connected transactions in connection with the investment in construction of radial 

aviation tire factory and production of radial aviation tire 

 

(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 ่4   เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 4  Other Business (if any) 

 

(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 
 

 

(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. 
 

(8) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีท่ีป่ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด   

 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 

 (                                                                )  
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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 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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 าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม  เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค ์เลขท่ี 
518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 to be held on 17 November 2016 at 9:00 a.m. at Renaissance 
Bangkok Ratchaprasong Hotel at 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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เงื่อนไข วธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

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

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

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

เอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 

- ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า  เห็นดว้ย       
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะไวต่้อประธานที่ประชุมและ/หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น  หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญัผูม้อบฉันทะตอ้ง
ลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:   ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวั
ขา้ราชการของผูม้อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:  ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล: 
- นิติบุคคลไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที่มีอ  านาจรับรองที่ไดอ้อกให้ไม่

เกิน 60 วนั ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏใน
หนงัสือรับรอง พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

- นิติบุคคลต่างดา้ว: ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทัในหนังสือ
มอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร  (โนตาร่ีพบัลิค) หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ  านาจหนา้ที่
คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ให้น าหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับนั้ นให้เจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าท่ีผูไ้ดรั้บ
มอบหมายให้ท  าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

(4) กรณีใช้การพิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ: ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความก ากบัไวว้่า 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซ้ายของ .......” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น   และ
ตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 
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เงื่อนไข วธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

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

(5) ในการประชุมใหญ่วิสามญัของผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ถา้ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือ
หุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือก
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
- นายอรรถพร ข่ายม่าน 

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

- นายเยบ็ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 
 ที่อยู่  53/259 หมู่บา้นลดัดาวลัย ์ รังสิต หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง อ  าเภอเมืองจังหวัด

ปทุมธานี 12000 
(6) ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะที่ได้ จดัท าข้ึน 

และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ที่กล่าวขา้งตน้ไปยงัเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งโดย 
โปรดส่งถึงบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ยสามวนัท าการ หรือภายในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

(7) ผูรั้บมอบฉันทะที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ / 
หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผูจ้ัดการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้ งให้เป็นผูจ้ัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู ้มีอ  านาจ อายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวนั
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น  
เขา้ร่วมประชุมแทน และ/หรือ ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้กครอง ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยบิดา หรือมารดา หรือ
ผูป้กครองตามกฎหมาย มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานโดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้มี) หรือส าเนาทะเบียน
บา้นของผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษซ่ึ์งลงนาม
รับรองโดยผูมี้อ  านาจอายไุม่เกินหกเดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 
 
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่าน้ัน 
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กฏและข้อบงัคบัของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น 
 

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 าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั  

   
  การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้รวมกนันับจ านวนหุ้น
ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซ่ึงมีหุน้
นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเขา้ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน 1 
เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

 
 ขอ้ 32. การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง

หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 
 ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่า  เป็น
เร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจัดส่งผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา  ค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 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. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก  าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
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 ขอ้ 40 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้ือหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
1) ส าเนางบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 
2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 
 1.2. องค์ประชุม 
  
  ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า   ยีสิ่บหา้

คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดม้ากกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   
  ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก  าหนดไว ้หากว่า การประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะ  ผูถ้ือหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอ 
ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
1.3. คะแนนเสียง 
 

 ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขา้งมาก 
3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

2. เงินปันผล 
 
 ขอ้ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร รวมทั้งก  าไรสะสม ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุน

สะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  
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  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีก  าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 
3.  กรรมการ 
 
 ขอ้ 12. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า  5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
  
 ขอ้ 13. ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

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

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้ับสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง
นั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้
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แผนที่สถานทีป่ระชุมใหญ่วสิามญัของผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 

 บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
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