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วันที่ 13 ตุลาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญของผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านของ บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย:
1. สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
2. สารสนเทศการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สารสนเทศ 2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ การเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ในโครงการลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตและดาเนินการผลิตยางเครื่ องบินประเภทเรเดียล (Radial) (เอกสารแนบ)
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข
7. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุม และเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม
8. กฎ และข้อบังคับของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญของผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
ด้วยคณะกรรมการของ บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญของ
ผู ้ถื อ หุ ้น ของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2559 ในวัน พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม R2 โรงแรม
เรเนซองส์ กรุ งเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ที่ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2559
ข้ อมูลประกอบ:
สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผู ้ถือหุ ้น ครั้ งที่ 48 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
บริ ษทั ฯ ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่ งสาเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวได้นาส่ งตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วัน และนาส่ งกระทรวงพาณิ ชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 48 ดังกล่าว ควรได้รับการอนุ มตั ิ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าถูกต้อง
บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณาอนุ มัติการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสิ นทรั พย์ ในโครงการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตและดาเนิ น การ
ผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)
ข้ อมูลประกอบ:
1. สารสนเทศการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
2. รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์ในโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดาเนินการผลิตยางเครื่ องบิน
ประเภทเรเดียล (Radial) รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ที่ ป ระชุ มผู ้ถื อ หุ ้น จะได้รั บ การร้ อ งขอให้พิ จ ารณาอนุ มัติก ารเข้าท ารายการได้มาซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ใ นโครงการลงทุ นสร้ าง
โรงงานผลิตและดาเนินการผลิตยางเครื่ องบินประเภทเรเดียล (Radial) และการขยายการผลิตยางเครื่ องบินในประเทศไทย
("โครงการลงทุน") และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจซึ่ งเกี่ยวข้องกับดาเนินการใน
โครงการลงทุนแก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนิ นการที่
เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
วาระนี้ถือเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 3 และเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมในครั้ งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกันกับวาระที่ ไม่ ไ ด้รั บ
อนุมตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกันวาระอื่นเป็ นอันยกเลิก
โดยคาดว่าโครงการลงทุนจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นจานวนประมาณ 162 ล้านดอลล่าร์ สหรั ฐ หรื อประมาณ 5,633 ล้าน
บาท (อัตราแลกเปลี่ ยนที่ ใช้ในการค านวณคื อ 1 ดอลล่ า ร์ สหรั ฐ เท่ า กับ ประมาณ 34.82 บาท) โดยแบ่ งโครงการลงทุน
ออกเป็ น 3 ระยะ รวมเป็ นระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปี โดยการลงทุนก่อสร้างระยะที่ 1 จะเริ่ มดาเนินงานก่อน เพื่อให้
บริ ษทั ฯ สามารถประเมินได้ว่าโครงการลงทุนระยะที่ 1 ส่ งผลให้ความสามารถในการผลิตและกาไรเพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายที่
วางไว้หรื อไม่ท้ งั นี้บริ ษทั ฯ จะประเมินการเริ่ มลงทุนก่อสร้างระยะที่ 2 และ 3 ตามปัจจัยต่อไปนี้
1) ผลการดาเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า: ผลการดาเนินการของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า
จะถูกประเมินจากความสามารถในการทากาไรของโครงการลงทุน
2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน
ก) สภาวะตลาด: ก่อนการเริ่ มลงทุนก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3 บริ ษทั ฯ จะเปรี ยบเทียบอุปสงค์และกาลังการ
ผลิตของตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอุปสงค์มากพอที่จะรั บรองการเพิ่มการผลิตของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้
บริ ษัท ฯ จะประเมิ น สภาวะตลาดรวมถึ ง การพิ จ ารณาปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของภาพรวม
อุตสาหกรรมซึ่ งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการลงทุน
ข) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้ าง: เนื่ องจากโครงการลงทุนนี้ ตอ้ งใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ฯ จะประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใหม่ก่อนการเริ่ มลงทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่อาจจะส่ งผลกระทบ
ต่อโครงการลงทุนได้หรื อไม่
ค) เงินทุน: บริ ษทั ฯ จะประเมินว่ามีเงินทุนเพียงพอสาหรับการลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 หรื อไม่
ง) การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ: บริ ษทั ฯ จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่
อาจส่ งผลกระทบต่อโครงการลงทุน
บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
โครงการลงทุนเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติ ม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่ งจะเรี ยกรวมกันว่า "เกณฑ์ รายการได้ มาจาหน่ ายไปฯ")
เนื่ องจากขนาดของรายการจึ งคิดเป็ นร้ อยละ 114 โดยคานวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ซึ่ งเป็ นขนาดรายการที่สูงที่สุดภายใต้เกณฑ์มูลค่าสิ่ ง
ตอบแทน ซึ่ งได้แก่การพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งชาระกับสิ นทรั พย์รวมของบริ ษทั ฯ) และรายการ
ดังกล่าวเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์
ฯ") จึ งถื อ เป็ นรายการประเภทที่ 4 (Backdoor listing) ภายใต้เ กณฑ์รายการได้มาจาหน่ ายไปฯ อย่า งไรก็ดี บริ ษ ัท ฯ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรั พย์ฯ พิจารณารั บหลักทรั พย์ใหม่ (Re-listing) เนื่ องจากได้รับยกเว้นตามข้อ 24 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยน
ในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีลกั ษณะ
เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นทุกข้อ มีรายละเอียดดังนี้
1) ธุรกิจที่ได้ มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึง หรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
โครงการลงทุนจะสนับสนุ นธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ มีอยู่เพื่อขยายตลาดยางเครื่ องบิน และโครงการลงทุน นี้ จะทาให้
บริ ษ ัท ฯ ผลิ ต ยางเครื่ อ งบิ น เรเดี ย ลได้แ ละเป็ นผู ้ผ ลิต ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารบิ นที่ ส มบู ร ณ์ แบบ โดยมี ส ายการผลิ ตทั้ง
ผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบินเรเดียลและยางเครื่ องบินผ้าใบ รวมถึงบริ การหล่อดอกยาง
2) บริษัทฯ ไม่ มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายธุรกิจหลักในอนาคตอันใกล้ ภายหลังการลงทุนในโครงการลงทุน
3) กลุ่มบริษัทฯ อันเป็ นผลจากการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายหลังการลงทุนในโครงการลงทุน บริ ษทั ฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรั พย์ฯ กล่าวคือยังมีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ การปฏิบตั ิตามบรรษัทภิบาลที่ดี คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การมีผสู ้ อบบัญชี
ซึ่ งได้รับการรับรองโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ การมีโครงสร้างของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีผลกาไรในส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ดี ในการเข้าลงทุ น ใน
โครงการลงทุน จะมีการก่อสร้างที่มีคุณภาพและการบริ การที่มีเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยจากมืออาชีพ ดังนั้นโครงการ
ลงทุน จะเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพของบริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4) ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อในอานาจการควบคุมหรื อผู้ถือหุ้ นที่มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ
ก่อนการลงทุนในโครงการลงทุน บริ ษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
(“กู๊ดเยียร์ อเมริ กา”) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นร้ อยละ 66.79 ของหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดในบริ ษทั ฯ ถือเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หลังจากโครงการลงทุน กู๊ดเยียร์ อเมริ กา จะยังคงเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษ ัท ฯ อยู่เ ช่ น เดิ ม และกู๊ ดเยีย ร์ อเมริ ก าไม่ มีน โยบายที่ จะเปลี่ ยนแปลงสมาชิ ก ของคณะกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ดังนั้นภายใต้เกณฑ์รายการได้มาจาหน่ ายไปฯ บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการดังกล่าวต่อ ตลาด
หลักทรั พย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการทารายการ ความเป็ น
ธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทารายการเพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
เพื่ออนุมตั ิการเข้าทาโครงการลงทุน โดยต้องได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ที่มี
ส่ วนได้เสี ย
ในการพิ จารณาอนุ มัติโ ครงการลงทุ น ที่ ป ระชุ ม ควรพิ จารณาและอนุ มัติ ก ารมอบอานาจซึ่ งเกี่ย วข้องกับ ดาเนิ นการใน
โครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1) กาหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุน ในทุกระยะ
ของโครงการลงทุน การขออนุ ญาตและการดาเนิ นการใดๆ ในส่ วนที่เกี่ยวกับโครงการลงทุนของบริ ษทั ฯ ตาม
ความจาเป็ นและความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ และลงนามในเอกสารและหลักฐานต่า งๆ
ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
2) ด าเนิ น การตามโครงการลงทุ น ในทุ ก ระยะของโครงการลงทุ น พิ จ ารณาและก าหนดความต่ อ เนื่ อ งในการ
ดาเนินการของแต่ละระยะของโครงการลงทุน ขยายกาหนดเวลา เลื่อน ต่อขยาย ปรับเปลี่ยน หรื อยกเลิกโครงการ
ลงทุน ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจาก ก) ผลการดาเนินการของโครงการ
ลงทุน ในระยะก่อนหน้า ข) ความเหมาะสมของโครงการลงทุน แต่ละระยะ และ ค) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ติดต่อ ขออนุ ญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
สถาบันการเงิน และบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนในทุกระยะของโครงการลงทุน
4) กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การดาเนินการตามโครงการลงทุนแล้วเสร็ จ ในทุกระยะของโครงการลงทุน
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 6/2559 มีความเห็นว่าโครงการลงทุนนั้น มีความ
เหมาะสม และยุติธรรม ทั้งในแง่ของราคาและหลักการปฏิบตั ิ จึ งเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นที่
ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิโครงการลงทุน และการมอบอานาจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
และเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นควรอนุ มตั ิโครงการลงทุนและการ
มอบอานาจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
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วาระนี้ ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่อนุ มตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย โดยกู๊ดเยียร์ อเมริ กา
ถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยและไม่สามารถลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ได้
ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุ มัติ ก ารเข้ าท ารายการที่เ กี่ ยวโยงกันที่ เ กี่ ยวข้ องกับโครงการลงทุ นสร้ างโรงงานผลิ ต และ
ดาเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล (Radial)
ข้ อมูลประกอบ:

1. สารสนเทศการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
2. รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มา
ซึ่ งสิ นทรั พย์ในโครงการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตและดาเนิ นการผลิตยางเครื่ องบิน
ประเภทเรเดียล (Radial) รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการร้องขอให้พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับการร้ องขอให้พิจารณาอนุ มตั ิการมอบอานาจซึ่ งเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนดังกล่าว
วาระนี้ถือเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 2 และเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมในครั้ งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกันกับวาระที่ ไม่ ไ ด้รั บ
อนุมตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกันวาระอื่นเป็ นอันยกเลิก
ในการดาเนินการตามโครงการลงทุน บริ ษทั ฯ จะต้องเข้าทาธุ รกรรมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการลงทุน ซึ่ งจะได้ทากับ
กู๊ดเยียร์ อเมริ กา ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั กู๊ดเยียร์ ออเรี ยนท์ คอมปะนี จากัด (“กู๊ดเยียร์ สิ งคโปร์ ”) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยที่หุ้นทั้งหมดถือโดยกู๊ดเยียร์ อเมริ กา ธุ รกรรมดังกล่าวถือเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 และรวมถึงฉบับแก้ไข (ซึ่ งต่อไปนี้ รวมเรี ยกว่า “เกณฑ์ รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) รายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้น
ได้แก่
1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม
2) การเข้าทาสัญญาการจัดหาเครื่ องจักรระหว่างบริ ษทั ฯ และ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา (สัญญาซื้ อเครื่ องจักร)
3) การเข้าทาสัญญาซื้ อขายยางเครื่ องบินเรเดียลระหว่างบริ ษทั ฯ และ กู๊ดเยียร์ สิ งคโปร์
4) การเข้าทาสัญญาซื้ อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ระหว่างบริ ษทั ฯ และ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา
5) การใช้เครื่ องหมายทางการค้าและเทคโนโลยี (Royalty Fee) ระหว่างบริ ษทั ฯ และ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา
6) การเข้าทาสัญญาการให้บริ การจัดซื้ อยางธรรมชาติระหว่างบริ ษทั ฯ และ กู๊ดเยียร์ สิ งคโปร์
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ขนาดรวมของรายการเกี่ยวโยงกันทั้ง 6 รายการคิดเป็ นร้ อยละ 1,186 ของสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีมูลค่า
มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั ฯ โดยการคานวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้
ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ดังนั้น ภายใต้เ กณฑ์ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ฯ บริ ษ ัท ฯ มี ห น้า ที่ ต้อ งเปิ ดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่ า วต่ อ ตลาด
หลักทรั พย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นสมเหตุสมผล ประโยชน์ของการทารายการ ความเป็ น
ธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทารายการเพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
เพื่ออนุ มตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
ในการพิจารณาอนุมตั ิโครงการลงทุน ที่ประชุมควรพิจารณาและอนุมตั ิการมอบอานาจซึ่ งเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1)
กาหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน การขออนุ ญาตและการดาเนิ นการใดๆ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนของบริ ษ ัทฯ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ และลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
2)
ดาเนินการตามรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน ในทุกระยะของโครงการลงทุน พิจารณาและ
กาหนดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการของแต่ละระยะของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
ขยายกาหนดเวลา เลื่อน ต่อขยาย ปรั บเปลี่ยน หรื อยกเลิกรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อ งกับโครงการลงทุ น
ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจาก ก) ผลการดาเนินการของโครงการลงทุน
ในระยะก่อนหน้า ข) ความเหมาะสมของโครงการลงทุน แต่ละระยะ และ ค) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3)
ติดต่อ ขออนุ ญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
สถาบันการเงิน และบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนใน
ทุกระยะของโครงการลงทุน
4)
กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การดาเนินการตามรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนแล้วเสร็ จ ใน
ทุกระยะของโครงการลงทุน
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 6/2559 มี ค วามเห็ นว่า รายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่
เกี่ ย วข้อ งกับ โครงการลงทุ น นั้น มี ค วามเหมาะสม และยุติ ธ รรม ทั้งในแง่ ข องราคาและหลัก การปฏิบ ัติ จึ งเห็ น ว่ าเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ และผู ้ถื อ หุ ้น ดังนั้น ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการจึ งมี มติ เ ป็ นเอกฉั นท์อ นุ มัติ ร ายการที่ เ กี่ย วโยงกันที่
เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน และการมอบอานาจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับ โครงการลงทุน
และเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นควรอนุ มตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนและการมอบอานาจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
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วาระนี้ ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่อนุ มตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย โดยกู๊ดเยียร์ อเมริ กา
ถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยและไม่สามารถลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ได้
ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดาเนินการได้ ในที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่สมควรพิจารณาเรื่ องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรั บบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า
เท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดโดยรวม
จึ งเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ วิสามัญของผูถ้ ือ หุ ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม (Record Date) ในวันที่ 19 กันยายน 2559 (Record Date) และได้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 20 กันยายน 2559
หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความและลงนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุมตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 โดยกรรมการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เป็ นผูร้ ั บหนังสื อมอบฉันทะแทนกรรมการ อนึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนท่านได้ ในกรณี ที่ท่าน
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูอ้ อกเสี ยงแทนท่าน โปรดจัดเตรี ยมเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 6 และ 7 ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะโปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มา
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุมและเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน
มีคาถามที่ประสงค์จะให้บริ ษทั ฯ ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรื อข้อมูลอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ท่าน
สามารถส่ งคาถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริ ษทั ฯ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ gyth_cosc@goodyear.com หรื อทางโทรสาร
หมายเลข 0-2902-2510
เอกสารเชิญประชุมถูกแจกจ่ายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่จงั หวัดปทุมธานี ประเทศไทย
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ

นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 48
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมกำรบริษทั ที่เข้ำร่วมประชุม
1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง
2. นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr.Finbarr O’Connor)
3.นายอรรถพร ข่ายม่าน
4. นายเย็บ ซู ชวน
(Mr.Yeap Swee Chuan)
5. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี
(Mr. Christopher Delaney)
6. นายโอลิเวอร์ โกลล์
(Mr. Oliver Gloe)
7. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
8. นายวีฮอง เค็ก
(Mr. WeeHong Kek)
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ ดั การ)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการ
ผู ไ้ ด้ร ับ การเสนอชื่อ เพื่อ รับ เลือ กเป็ น กรรมการอิส ระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขำนุ กำรบริษทั และที่ปรึกษำกฎหมำย
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
ผูส้ อบบัญชีจำกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
1. คุณสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร Audit Partner
2. คุณอัมพร สมบัติอารีพาณิช Senior Manager
ที่ปรึกษำกฎหมำย พยำนกำรนับคะแนนเสียง บริษทั มำซำร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณณัชชารีย ์ เลิศกิจญานุรกั ษ์
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เริ่มกำรประชุม
การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬกิ า
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ
บริษทั ที่เข ้าร่วมประชุม ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และที่ปรึกษากฎหมาย จากนัน้ ได้ขอให้ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะศึกษา
กฎและขอ้ บังคับที่เกี่ยวขอ้ งกับการประชุมสามัญของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสือ เชิญ
ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และชี้แจงวิธีการถามคาถาม การลงคะแนนเสียงโดยบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะสามารถถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคาถามให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ
ของท่านพร้อมจานวนหุน้ ก่อนถามคาถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จะตอบ
คาถามตามลาดับ ในการประชุมครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนที่มอบให้
ในขัน้ ตอนการลงทะเบียน โดยหุน้ หนึ่งหุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
จากนัน้ ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า มีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข ้าร่วมประชุมจานวน 38 คน นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 6,082,723 (หกล ้านแปดหมืน่ สองพันเจ็ดร้อย
ยี่สบิ สาม) หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.20% ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล ้วของบริษทั จานวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุน้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม ใหญ่ส ำมัญประจ ำปี ของผู ถ้ ือ หุน้ ครัง้ ที่ 47 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2558
ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 47 ที่ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558
ซึ่งได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแลว้ รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั แลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมถามคาถาม
คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ ขอให้แก้ไขชื่อของตนที่สะกดผิดในรายงานการประชุมหน้า 18
ประธานฯ รับทราบ และจะดาเนินการแก้ไขให้ตามที่เสนอ
ที่ประชุมไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 47 ที่ได้ประชุม
เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,083,953 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 2 พิจำรณำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษทั
เลขานุ การบริษทั กล่าวต้อนรับคุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนาเสนอกิจกรรมการดาเนินงานของ
บริษทั ปี 2558
เมือ่ จบการนาเสนอ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมถามคาถาม
ที่ประชุมไม่มคี าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็ นระเบียบวาะเพื่อรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนน
ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุ มตั ิงบกำรเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 พร้อมรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชี
ประธานฯ ได้รายงานผลประกอบการของบริษทั ดังนี้
รำยกำร
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน

จำนวน
5,160 ล ้านบาท
1,255 ล ้านบาท
3,971 ล ้านบาท
385 ล ้านบาท
52.09 บาท

ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี
จากนัน้ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารายงานผลประกอบการ และเปิ ดโอกาสให้ถามคาถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป
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คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ผูถ้ อื หุน้ จานวน 10,000 หุน้ ถามว่ากรณีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจานวนประมาณ 1
พันล้านซึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผลตอบแทนดอกเบี้ยประมาณ 0.63% ในเรื่องนี้ ได้เคยถามในที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ 3-4 ปี ก่อน คณะกรรมการจึงทราบดี แต่บริษทั ฯ ยังคงดาเนินนโยบายเดิม ขอให้ช้แี จงเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณโอลิเวอร์ โกลล์ กรรมการ (ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค) ชี้แจงว่าบริษทั ฯ บริหารเงินสดโดย
สารองไว้สาหรับการดาเนินธุรกิจประจา เช่นสินค้าคงคลังเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ และอีกส่วนสาหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษทั ฯ ได้ดาเนินนโยบายเดียวกันมาประมาณ 5 ปี แลว้ ซึ่งจานวนเงินสดนี้
คิดเป็ นร้อยละ 25 ของสินทรัพย์ทงั้ หมดของบริษทั ฯ เห็นว่าเป็ นสัดส่วนที่เยอะเกินไป
ประธานฯ ชี้แจงว่าเงินสดจานวนนี้ มีการบริหารจัดการใช้ไปสาหรับการดาเนินธุ รกิจ และบริษทั ฯ มีกาไรทุกปี สาหรับ
เรื่องการลงทุน คณะกรรมการชุดปัจจุบนั เป็ นชุดใหม่และอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานผูถ้ ือหุน้
ทราบ
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร กล่าวเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้ได้มผี ูถ้ ือ หุน้ เคยเสนอในการประชุมคราวก่อนว่า บริษทั ฯ น่าจะ
พิจารณาบริหารเงินสดนี้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทางการเงิน (Money Market Fund) ที่มผี ลตอบแทนที่
ดีกว่า และการบริหารสภาพคล่องไม่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น่าจะเหมาะสมมากกว่าขอให้บริษทั ฯ พิจารณา
ในส่วนนี้ระหว่างที่แผนการลงทุนยังไม่แน่นอน ซึ่งเป็ นข้อเสนอที่เคยเสนอแก่คณะกรรมการทราบไปแล ้ว
ประธานฯ จะรับไว้พจิ ารณา แต่ขอชี้แจงผูถ้ อื หุน้ เพิ่มเติมว่ากรณีดาเนินการที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็สูงขึ้น
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ จานวน 200 หุน้ ถามว่างบการเงินหน้า 46 กาไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด
คุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ ดั การ) ชี้แจงว่าเกิดจากการจาหน่ายสินค้าเพิม่ ขึ้น 5% จากการ
ขายในประเทศ และการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เป็ นผลมาจากการขยายช่องทางจาหน่าย และความต้องการยางที่เพิ่มมากขึ้น
จากรอบการเปลีย่ นยางของรถยนต์ตามนโยบายรถคันแรก
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่า กาไรสุทธิท่เี พิ่มมากขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ท่แี ล ้วคิดเป็ นกี่เปอร์เซนต์ อ้างอิง
จากคาตอบในการประชุมปี ท่แี ล ้วว่าบริษทั ฯ มีการคิดราคาขายแบบ cost plus เมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณการขายในปี
ที่ผ่านมา เพราะเหตุใดบริษทั ฯ จึงมีกาไรสุทธิท่เี พิ่มมากขึ้น
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ประธานฯ ชี้แจงว่าการคิดราคาแบบ cost plus เป็ นวิธีการคิดสาหรับการส่งออกเท่านัน้ ส่วนผลกาไรในปี น้ ที ่เี พิ่มมาก
ขึ้นมาจากอัตราแลกเปลีย่ น
คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเสริมว่ากาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นคิดเป็ นจานวนค่อนข้างมาก
เนื่องจากการขายส่งออกมีรายรับเป็ นดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณอัตรา 1 ดอลลาร์เท่ากับ 30 บาทเมือ่ ต้นปี ก่อน และ
เท่ากับ 36 บาทเมือ่ ปลายปี
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าในงบกระแสเงินสดหน้า 48 มีการซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่มเติมประมาณ 200
กว่าล ้าน ขอให้ช้แี จงในส่วนนี้
คุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี กรรมการ (AP President) ชี้แจงว่าส่วนแรกสาหรับการปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงานเพื่อให้มี
สภาพพร้อมใช้งานเช่นในปัจจุบนั และอีกส่วนคือการขยายร้านกูด๊ เยียร์ ออโตแคร์จานวน 10 สาขาในปี ท่ผี ่านมา
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าเครื่องจักรที่ซ้อื นัน้ เป็ นเครื่องจักรอะไร
คุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ ดั การ) ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักร ประกอบด้วย
เครื่องจักรสาหรับยางหล่อดอก เครื่องจักรสาหรับยางเครื่องบินใหม่ นอกเหนือจากนัน้ ใช้จ่ายไปสาหรับการปรับปรุง
โรงงาน
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามเพิ่มเติมว่าการลงทุนนี้น่าจะพิจารณาการลงทุนสาหรับยางรถยนต์ท่ใี ช้กบั รถยนต์ท่ใี ช้ไฟฟ้ า
เนื่องจากมีเงินสดค่อนขา้ งเยอะ และมองว่ารถยนต์ท่ใี ช้ไฟฟ้ านี้ได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลซึ่งจะสาเร็จภายใน 2 ปี
ข ้างหน้านี้ แต่ไม่เห็นว่าบริษทั ฯได้มแี ผนงานสาหรับรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
คุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร (กรรมการผูจ้ ดั การ) ชี้แจงว่าบริษทั ฯ จะพิจารณาร่วมกับหน่วยงานผลิตยาง
รถยนต์ชุดแรกที่ติดไปกับรถยนต์ (OE Manufacturing) สาหรับการพัฒนายางเพื่อรองรับความต้องการรถยนต์รุ่น
ใหม่ ๆ แต่สาหรับรถยนต์ท่ใี ช้ไฟฟ้ านัน้ เนื่องจากปัจจุบนั ยังไม่มกี ารผลิตในประเทศไทย จึงยังไม่ได้ดาเนินการลงทุนใน
ส่วนนี้ แต่บริษทั ฯ ได้มกี ารวิจยั พัฒนาอย่างต่อเนื่องสาหรับยางดังกล่าว
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย การพิจารณาการลงทุนไม่ชดั เจน และมี
กระแสเงินสดมากแต่จ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้ อื หุน้ ไม่มากพอ
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ หมดคาถามแล ้ว จึงขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับปี ส้นิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 สาเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ของผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 48

หน้า 13

มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับปี ส้ นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อม
รายงานของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
6,083,953 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปันผล สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ประธานฯ แถลงเรื่องการอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับปี ส้นิ สุด 31 ธันวาคม 2558 ว่า เนื่องจากบริษทั มีกาไร และ
กาไรสะสมจากการประกอบธุ รกิจ ณ สิ้นปี 2558 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล บริษทั จึงกาหนดให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
ประกาศและจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิการประกาศจ่ายเงินปันผล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
เป็ นเงินจานวนทัง้ สิ้น 20 บาทต่อหนึ่งหุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 148 ล ้านบาท คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
สิทธิรบั เงินปันผลของปี 2558 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และ
จ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคาถาม
คุณสมเกีย รติ สาลีพ ฒ
ั นา ผู ถ้ ือ หุ น้ จ านวน 500 หุน้ ถามว่า บริ ษ ทั ฯ มีนโยบายการจ่ า ยเงินปันผลที่แจ้งต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ว่าบริษทั ฯพิจารณาจากผลการดาเนินงานของปี ท่ผี ่านมาและความต้องการในการลงทุนในอนาคต พิจารณา
จากปี ก่อนกาไรสุทธิต่อหุน้ อยู่ท่ี 37.18 บาทจ่ายปันผล 20 บาท คิดเป็ น 62.40% ปี น้ กี าไรสุทธิต่อหุน้ ที่ 52.09 บาทจ่าย
ปันผลเท่าเดิมคือ 20 บาทคิดเป็ น 38.39% ซึ่งบริษทั ฯ มีเงินสดอยู่หนึ่งพันกว่าล ้านบาท และไม่มกี ารลงทุนเพิ่มเติม การ
จ่ายเงินปันผลต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเท่านี้เห็นว่าไม่เหมาะสม ขอให้ช้แี จงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบด้วย
ประธานฯ ชี้แจงว่า ดังที่แจ้งให้ทราบว่าบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมจึงจาเป็ นต้องสารองเงินสดไว้
ก่อน และเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ท่ปี ระมาณ 4% ซึ่งเป็ นอัตราที่คณะกรรมการเห็นสมควร
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นา กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4% เป็ นอัตราที่ตา่ และบริษทั ฯ มีความเสี่ยงสูงใน
แง่ของการมีกระแสเงินสดมากเกินไป หากมีการจ่ายปันผลเพิ่มเติมก็จะเป็ นการดีต่อเศรษฐกิจในทางอ้อมด้วย
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คุณ อนุ วตั ชินพิริ ย ะ ผู ถ้ ือ หุ น้ จ านวน 500 หุ น้ ถามว่า แผนการลงทุนจะมีความชัดเจนเมื่อ ใด ขอให้ป ระมาณการ
ระยะเวลาในการแจ้งผูถ้ อื หุน้ และหากไม่มกี ารลงทุนเพิ่มเติม จะพิจารณาการจ่ายปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ เพิ่มเติมหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่าหากแผนการลงทุนชัดเจน จะมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา แต่ขณะนี้ยงั ไม่สามารถ
กาหนดระยะเวลาได้
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามว่า กาไรสะสมของบริษทั ฯ ไม่มกี ารเพิ่มขึ้น อยากให้ช้ แี จงว่ามีการใช้กาไรสะสมอย่างไร
แผนการลงทุนก็ไม่ชดั เจน หากเป็ นไปได้ผูถ้ อื หุน้ อยากทราบว่าแผนลงทุนนัน้ คืออะไร เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ เข ้าใจว่าการลงทุน
จะไปในทิศทางใด มีการเพิ่มกาลังการผลิตหรือไม่ เป็ นการลงทุนเกี่ยวกับยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน หรือยางประเภทใด
ประธานฯ ชี้แจงว่าขอ้ นี้คุณฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ได้ช้แี จงแล ้วว่าบริษทั ฯ ได้ใช้เงินไปสาหรับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
การปรับปรุงเครื่องจักรซึ่งเป็ นเรื่องปกติในการดาเนินงาน และได้มกี ารปรับปรุงมาโดยตลอด ส่วนการลงทุนนัน้ จะต้อง
มีการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ หากมีความชัดเจน การลงทุนจะเป็ นการลงทุนเกี่ยวกับยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล เสนอเพิ่มเติมว่า ในเมืองไทยมีการพัฒนาแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ท่ใี ช้ไฟฟ้ าแล ้ว อยากให้ทาง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเกี่ยวกับยางที่ใช้กบั รถยนต์ท่ใี ช้ไฟฟ้ า หากลงทุนในรู ปแบบเดิมคือยางรถยนต์จ ะ
แข่งขันกับโรงงานยางรถยนต์ขนาดใหญ่จากประเทศจีนไม่ได้
คุณอนุวตั ชินพิริยะ เสนอต่อคณะกรรมการว่า หากบริษทั ฯไม่มกี ารลงทุนเพิ่มเติม ขอให้พจิ ารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เพิ่มเติม
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นา ผูถ้ อื หุน้ จานวน 500 หุน้ ถามว่าการจ่ายเงินปันผล หากจ่ายจากกาไรสะสมของบริษทั ฯ อัตรา
ภาษีในอดีตอยู่ท่ปี ระมาณ 30% เปรียบเทียบกับปัจจุบนั อยู่ท่ี 20% ซึ่งสาหรับบุคคลธรรมดาแล ้ว สามารถเครดิตภาษีได้
มากขึ้นหากเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่อตั ราภาษีอยู่ท่ี 30% ขอให้ทางบริษทั ฯ พิจารณาในส่วนนี้ดว้ ย
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนา และชี้แจงว่าขณะนี้ไม่มขี ้อมูล ขอให้ทางฝ่ ายบัญชีนากลับไปพิจารณา
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ชี้แจงว่าในการจ่ายปันผล บริษทั ฯ จะต้องทราบแลว้ ว่าเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิ หรือกาไร
สะสม
คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า Tax credit เป็ นกรณีสาหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ทางบริษทั ฯ เพราะบริษทั ฯ คานวณการเสียภาษีจากกาไรของบริษทั ส่วนทางผูถ้ อื หุน้ จะขอคืนภาษีได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กบั
รายได้ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละท่าน
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คุณอนุชติ ตันวีระเกษม ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ชี้แจงว่า ผูถ้ อื หุน้ กาลังถามคณะกรรมการว่า การจ่ายปันผลนัน้ เป็น
การจ่ายจากส่วนไหนของกาไรสะสมหรือกาไรสุทธิ หากจ่ายจากกาไรสะสมที่อตั ราภาษีนิติบุคคลอยู่ท่ี 30% ผูถ้ อื หุน้ จะ
ได้เครดิตภาษีในอัตรา 3 ส่วน 7 หากอัตรา 20% จะเครดิตได้ท่ี 2 ส่วน 8 หากจ่ายจากกิจการ BOI จะเครดิตไม่ได้เลย
ทางบริษทั ฯ จะต้องชี้แจงได้ว่า การจ่ายเงินปันผลนี้เป็ นการจ่ายจากกาไรส่วนใด
คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิ ไม่ใช่กาไร
สะสม และเท่าที่ทราบ บริษทั ฯ ไม่เคยจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมมาก่อน ส่วนที่ผูถ้ อื หุน้ เสนอมานัน้ กาไรสะสมของ
บริษทั ฯ จะต้องดูยอ้ นหลังไปหลายปี มาก อีกทัง้ ไม่แน่ใจว่าทางสรรพากรจะยอมรับหรือไม่ จะต้องนาไปศึกษาเพิ่มเติมว่า
จะสามารถจ่ายจากกาไรสะสมดังผูถ้ อื หุน้ เสนอได้หรือไม่ หากเป็ นการช่วยเหลือผูถ้ อื หุน้ ได้ บริษทั ฯพร้อมจะทาอยู่แล้ว
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ผูถ้ อื หุน้ จานวน 10,000 หุน้ ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่า การจะจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมได้
บริษทั ฯ จะต้องจ่ายเงินปันผลมากกว่ากาไรสุทธิต่อปี ต่อหุน้ ในปี นนั้ หมายความว่า กาไรต่อปี ต่อหุน้ ในปี ท่ผี ่านมา คือ
52 บาท บริษทั ฯ ต้องจ่ายปันผลมากกว่านัน้ เช่น 60 บาท ส่วนที่เกินจึงจะจ่ายจากกาไรสะสมได้ และสามารถทา Tax
Shield ที่ 30% ได้
อีกเรื่องอยากจะสอบถามคือ การลงทุนของบริษทั ฯที่ผ่านมาประมาณ 200 – 300 ลา้ นบาทเท่านัน้ และเงินสดก็มมี าก
จึงอยากทราบว่าจะสามารถเปลีย่ นมติกรรมการได้หรือไม่ โดยเปลี่ยนจากเงินปันผล 20 บาท เป็ น 35 บาท เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีกาไรจากการดาเนินงาน (Operating Profit) ที่ 235 ลา้ นบาท มี cash in hand เพิ่มขึ้นมาจาก 1,000 ล้าน
บาทในปี 2556 เป็ น 1,265 ล ้านบาท หมายความว่าบริษทั ฯ มีเงินสดเพียงพอในการจ่ายปันผลมากกว่า 20 บาท ซึ่งเป็ น
การพิจารณาที่จะได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย จึงอยากทราบว่าจะสามารถเปลีย่ นมติคณะกรรมการได้หรือไม่ หากทาได้ตอ้ ง
ใช้เสียงเท่าใด ผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถลงคะแนนเสียงได้หรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษทั ฯ พิจารณาแผนการลงทุนอยู่ จึงอยากจะสารองเงินสดไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร กล่าวเพิ่มเติมว่า เขา้ ใจในส่วนที่ประธานฯ ชี้แจง แต่อยากทราบว่า หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ต้องการเปลีย่ นแปลงมติคณะกรรมการจะทาได้หรือไม่ และต้องใช้คะแนนเสียงเท่าใด
คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่า การเปลีย่ นมติคณะกรรมการนัน้ ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากจะต้อง
มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการล่วงหน้าให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทราบ เพื่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านอย่างเท่า
เทียมกัน หากท่านผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนี้ ขอให้ทาการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร กล่าวว่า การเสนอให้เพิ่มเงินปันผลนัน้ ไม่เป็ นผลเสียต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านอย่างใด
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ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษทั ฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การจะเปลีย่ นแปลงมติคณะกรรมการจะต้องแจ้งให้ผู ้ถือหุน้
ทราบล่วงหน้า
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ถามว่า ข ้อกาหนดของกฎหมาย ข ้อบังคับบริษทั ข ้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ มีระบุหรือไม่ว่าผู ้
ถือหุน้ รายย่อยไม่สามารถเปลีย่ นมติคณะกรรมการได้
คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กาหนดว่า
ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า เป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพือ่
อนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล ้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งผูถ้ อื หุน้ และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอคาถาม และวาระการประชุม
ล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แลว้ เพื่อที่ คณะกรรมการจะได้นามาพิจารณาเพื่อมีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื
หุน้
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ถามว่า สาหรับในวันนี้ มีแค่การอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิใช่หรือไม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ หลายบริษทั
ที่เคยไปร่วมประชุม มีการเปลีย่ นมติคณะกรรมการได้ เมื่อได้รบั ฟังความเห็นของผู ถ้ อื หุน้ สาหรับบริษทั ฯ เห็นว่าเมือ่
บริษทั ฯ มีกาไรมาก ก็ควรจะเพิ่มผลตอบแทนแก่ผูถ้ อื หุน้ เช่นเดียวกัน
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามว่า การขอเปลี่ยนมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ไม่ใช่การเปลี่ยนวาระการ
ประชุม เพราะยังอยู่ในวาระการประชุมเดิม ขอให้นกั กฎหมายในที่ประชุมชี้แจงว่า การเปลีย่ นมติคณะกรรมการจะทาได้
หรือไม่
คุณณัชชารีย ์ เลิศกิจญานุ รกั ษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั มาร์ซาร์ส (ประเทศไทย) จากัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม
พระราชบัญญัติบริษทั มหาชน และข ้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ มีการประกาศมติคณะกรรมการแล้ว จะไม่สามารถ
เปลี่ย นแปลงในที่ป ระชุมผู ถ้ ือ หุ น้ ได้ หากจะมีก ารเปลี่ย นแปลงมติ คณะกรรมการ จะต้อ งมีก ารดาเนินการตาม
กระบวนการทัง้ หมด เช่น การประชุมคณะกรรมการ และแจ้งต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.)สาหรับการเปลีย่ นแปลงมติคณะกรรมการที่ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเรียบร้อยแล ้ว
คุณสุขสันต์ วัฒนายากร ถามว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ไม่มผี ลเสียต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านไม่ว่ารายใหญ่ หรือราย
ย่อย และหากมีการแจ้งกลต. จะคัดค้านหรือไม่
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คุณณัชชารีย ์ เลิศกิจญานุ รกั ษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มติคณะกรรมการ ตามกฎหมายจะต้องมีการพิจารณาและดาเนิน
กระบวนการประชุมตามที่กฎหมายกาหนด
คุณเย็ป ซู ชวน กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า ที่ประชุมได้ช้ แี จงมาพอสมควรแลว้ ในเรื่องดังกล่าว การจ่ายเงินปันผลปี น้ ี
ประมาณ 4.4% ซึ่งเป็ นจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควรแล ้ว ส่วนเรื่องที่เสนอในที่ประชุมในวันนี้ ทางคณะกรรมการ
อิสระจะนาไปพิจารณากับทางคณะกรรมการต่อไป
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื หุน้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
6,083,953 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุ มตั ิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระในอัตรำ หนี่ งในสำมรวม
2 คน และแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบใหม่
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี น้ มี กี รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง ประธานกรรมการ
2. นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O’Connor)
กรรมการบริหาร
และนายเคนเนธ ไวท์ (Mr.Kenneth White) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เสียชีวิตเมื่อ 29 พฤศจิกายน
2558 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงสรรหา และเสนอชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเพื่อดารงตาแหน่งแทน
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ อื หุน้ กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน
หนึ่งในสาม ในปี น้ กี รรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมี
สิทธิได้รบั เลือกกลับเข ้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
การสรรหากรรมการในครัง้ นี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ โดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
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ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนารายชื่ อกรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งในปี น้ ี เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กลับเขา้ ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้ กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคาถาม
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ ือหุน้ จานวน 200 หุน้ ถามว่า การเลือกกรรมการนัน้ จะต้องเลือกเป็ นรายบุคคล หรือต้อง
เลือกทัง้ คณะ และการลงคะแนนเสียง หากเห็นด้วยจะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเลือกทัง้ คณะ หรือเลือกเป็ นรายบุคคลก็ได้ สาหรับการลงคะแนน หาก
เห็นด้วยก็ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล ้วมีมติดงั นี้
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ ง
เห็นด้วย
6,083,953 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O’Connor)
เห็นด้วย
6,083,953 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. นำงสำวชนำพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
เห็นด้วย
6,082,723 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

100
-

100
-

100
-
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วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุ มตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่ า ตอบแทนสาหรับกรรมการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ย วกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ซึ่งสอดคลอ้ งกับสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมกับการทาหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทัง้ นี้เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รบั เงินเดือนจากบริษทั เท่านัน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเสนอให้กาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)
ตำแหน่ ง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

ปี 2559
ปี ละ 500,000 บาท
ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ปี 2558
ปี ละ 500,000 บาท
ปี ละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ถามคาถาม
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นา ผูถ้ ือหุน้ จานวน 500 หุน้ ถามว่า บริษทั ฯ ได้กาหนดวงเงินค่าตอบแทนสาหรับกรรมการไว้
หรือไม่ และจานวนกรรมการที่จะได้รบั ค่าตอบแทนตามวาระนี้มกี ่ที ่าน
คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่า เฉพาะกรรมการที่มถี ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทย และไม่ได้รบั เงินเดือน
จากบริษทั ฯ ซึ่งตามวาระนี้ จะมีกรรมการจานวน 4 ท่านที่จะได้รบั ค่าตอบแทน คือ ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง คุณอรรถพร
ข่ายม่าน คุณเย็ป ซู ชวน และในอนาคต คือ คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และหากกรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยด้วย ก็จะได้รบั ค่าตอบแทนตามที่กาหนดสาหรับคณะกรรมการชุดนัน้ เช่น ท่านประธานกรรมการ
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ก็จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน เสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
6,095,309 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุ มตั ิค่ำบำเหน็ จกรรมกำรตรวจสอบ
ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดย
คานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั สอดคล ้องกับสภาวะ
โดยทัว่ ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ปี 255 9 ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)
ตำแหน่ ง
ปี 2559
ปี 2558
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี ละ 350,000 บาท
ปี ละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ
ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ปี ละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ที่ประชุมไม่มคี าถามสาหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี้
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษทั ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,095,309 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุ มตั ิค่ำบำเหน็ จกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลประจาปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั
สอดคลอ้ งกับสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทา
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล จึงเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรร
มาภิบาลของบริษทั ปี 2559 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2558)
ตำแหน่ ง
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ปี 2559
ปี 2558
ปี ละ 100,000 บาท
ปี ละ 100,000 บาท
ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน) ปี ละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมถามคาถาม
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,095,309 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 9 พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และกำหนดค่ำสอบบัญชี
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั จานวน 3 รายโดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
กรรมการบริษทั แลว้ เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ตาม
รายชื่อต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2559 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4843 (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี
2556-2558)
2. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4174 (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 25522554)
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4526 (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ปี 2555)
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่หรือผูท้ ่เี กี่ยวขอ้ งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั อีก ทัง้ ยังปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่างดีตลอดมาและขออนุ มตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี
2559 เป็ นจานวน 1,700,000 บาท (หนึ่งล ้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ปี 2559 (บำท)
ปี 2558 (บำท)
ค่าสอบบัญชี
1,700,000
2,018,246
ค่าบริการอื่น ๆ
ไม่มี
ไม่มี
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมถามคาถาม
คุณอนุวตั ชินพิริยะ ผูถ้ อื หุน้ จานวน 500 หุน้ ถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีในปี น้ จี ึงลดลง
คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า บริษทั ฯ มีการ Centralize งานบัญชีบางส่วนไปที่ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ งานส่วนนี้จึงลดลง ทาให้ค่าสอบบัญชีลดลง
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ จานวน 200 หุน้ ถามว่างานส่วนใดที่ถูกย้ายไปที่ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์บา้ ง
คุ ณ ฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการ (กรรมการผู จ้ ดั การ) ชี้แ จงว่ า งานที่ย า้ ยไปบางส่ วนนั้น ได้แ ก่ Account
Receivable, Account Payable และ General Account
คุณวิชยั จิรเจริญกิจกุล ถามว่า งานส่วนที่นาไปไว้ท่ตี ่างประเทศนัน้ ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นหรือไม่
คุณฐานิยา อารีรตั นา Financial Controller ชี้แจงว่า การย้ายงานบางส่วนไปที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์นนั้ ค่าสอบบัญชี
สาหรับงานที่ยา้ ยไปต่างประเทศไม่ได้นามาจัดเก็บที่ประเทศไทย ซึ่งวิธีการตรวจสอบก็มกี ารจัดการกระบวนการในการ
ตรวจสอบใหม่ เนื่องจากมีการจัดการข ้อมูลใหม่ และวิธีการตรวจสอบที่เปลีย่ นแปลงไปทาให้ปริมาณงานลดลง ขณะที่
คุณภาพในการตรวจสอบไม่ได้ลดลง
ประธานฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติท่ีประชุม ที่ป ระชุมพิจ ารณาแลว้ มีมติ อนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู ส้ อบบัญชีและก าหนดค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชีตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
6,095,309 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข ้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 10:

พิจำรณำกิจกำรอื่น ๆ ที่อำจดำเนิ นกำรได้ในที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ของผูถ้ อื หุน้

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา
ปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มกี ารแจ้งไว้ลว่ งหน้าเท่านัน้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดโดยรวม
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คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอเชิญชวนบริษทั ฯ เขา้ ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ กับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ชี้แจงว่า บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ในเครือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ภายใต้ก ฎหมาย FCPA ของประเทศสหรัฐ อเมริกาอยู่แลว้ รวมทัง้ คู่ มือ จรรยาบรรณธุ รกิจในการดาเนินงาน ซึ่งมี
รายละเอียดอยู่ในรายงานประจาปี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการรับทราบและจะพิจารณาเกี่ยวกับการเขา้ ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ต่อไป
คุณสมเกียรติ สาลีพฒั นา ผูถ้ อื หุน้ จานวน 500 หุน้ แจ้งว่า ขอฝากบริษทั ฯ ดาเนินการใน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือฝ่ ายบัญชี
ขอให้ตรวจสอบกาไรสะสมและอัตราภาษีของกาไรสะสม อีกเรื่องคือ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ไม่จาเป็ นต้อง
เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่คณะกรรมการสามารถมีมติเพื่ออนุมตั ิเงินปันผลระหว่างกาลได้
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิ ดประชุมเวลา 12.30 นาฬกิ า

(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ ง)
ประธำนที่ประชุม
ผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
เลขานุการบริษทั
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วันที่ 13 ตุลาคม 2559
เรียน

ผู้ถือหุ้นของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สารสนเทศเรื่ องการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “กู๊ดเยียร์ ประเทศ

ไทย”) ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติโครงการลงทุนสร้ างโรงงานผลิต
และดาเนินการผลิตยางเครื่ องบินประเภทเรเดียล (Radial) (“โครงการลงทุน”) บนพื ้นที่โรงงานเดิมในจังหวัดปทุมธานี โดย
คาดว่ า จะใช้ เ งิ น ลงทุน ทัง้ หมดเป็ นจ านวนประมาณ 162 ล้ า นดอลล่า ร์ สหรั ฐ หรื อ ประมาณ 5,633 ล้ า นบาท (อัตรา
แลกเปลีย่ นที่ใช้ ในสารสนเทศฉบับนี ้คือ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ เท่ากับ 34.82 บาท สาหรับเงินในสกุลบาทที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ลงทุน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน) โดยแบ่งโครงการลงทุน ออกเป็ น 3 ระยะ รวมเป็ นระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 10 ปี
(การเริ่ มการก่อ สร้ างในระยะที่ 2 และ 3 จะขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสภาพตลาดในขณะนั ้น) และคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ยังมีมติเห็นชอบในการเข้ าท ารายการที่เกี่ ยวกับ โครงการลงทุน ดังกล่าว ซึ่งเป็ นรายการที่เ กี่ยวโยงกัน ระหว่ า ง
บริษัทฯ กับบริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (“กู๊ดเยียร์ อเมริกา”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทกู๊ดเยียร์ ออเรี ยนท์ คอมปะนี จากัด (“กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ห้ นุ ทั ้งหมดถือ
โดยกู๊ดเยียร์ อเมริกา
โครงการลงทุนถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สนิ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติการของบริ ษั ท จดทะเบี ยนในการได้ ม าหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และรวมถึงฉบับแก้ ไข (ซึง่ ต่อไปนี ้รวมเรียกว่า “เกณฑ์รายการได้ มาจาหน่ายไปฯ”) โดย
มีขนาดของรายการคิดเป็ นร้ อยละ 114 โดยคานวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 (ซึง่ เป็ นขนาดรายการที่สงู ที่สดุ ภายใต้ เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน
ซึง่ ได้ แก่การพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่ต้องชาระกับสินทรัพย์ รวมของบริษัทฯ (4,934 ล้ านบาท))
นอกจากนี ้ ในการดาเนินการตามโครงการลงทุน บริ ษัทฯ จะต้ องเข้ าทาธุรกรรมซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
ลงทุน ซึง่ จะได้ ทากับกู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ถือเป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ
รวมถึงฉบับแก้ ไข (ซึง่ ต่อไปนี ้รวมเรียกว่า “เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) มีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 1,186 ซึง่ สูงกว่าร้ อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net tangible asset) จากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 (3,866 ล้ านบาท) (ร้ อยละ 3 เท่ากับ 116 ล้ านบาท) (ท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน ได้ ในหัวข้ อที่ 3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ในสารสนเทศ
ฉบับนี ้)
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ดังนั ้น ตามเกณฑ์ รายการได้ ม าจ าหน่า ยไปฯ และเกณฑ์ รายการที่เ กี่ ยวโยงกัน ฯ การเข้ าทารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้ อง (1) เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (2) จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เพื่อให้ ความเห็นด้ านความ
สมเหตุสมผล และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นทั ้งหมดของบริษัทฯ และ (3) จัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้ าทารายการ โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทั ้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2559 ได้ มีมติแต่งตั ้งบริ ษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับ
โครงการลงทุนและรายการเกี่ยวโยงกัน รวมถึงได้ กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั ้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 เพื่อการอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวนี ้
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุน ในสารสนเทศเรื่องการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. วันที่คาดว่ าจะเข้ าทารายการ
บริษัทฯ จะเริ่มดาเนินการลงทุนตามกาหนดการที่กาหนดไว้ ด้านล่าง หลังจากได้ รับอนุมัติจากการประชุมผู้
ถือหุ้นในเรื่องการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันกับกู๊ดเยียร์ อเมริกา และ/หรือบริษัทในเครือ
ของกู๊ดเยียร์ อเมริกา (ซึง่ ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า “กลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ ”) โดยจะแบ่งการลงทุนก่อสร้ างโรงงานและ
ดาเนินการผลิต โดยประมาณการการแบ่งระยะเวลาเป็ นดังต่อไปนี ้ ซึง่ การลงทุนก่อสร้ างในระยะที่ 2 และ 3 จะต้ อง
ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3

ระยะเวลาก่อสร้ าง
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568

ระยะเวลาดาเนินการผลิต
พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นไป
พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
พ.ศ. 2566 เป็ นต้ นไป
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การลงทุนการก่อสร้ างระยะที่ 1 จะเริ่มดาเนินการก่อนเพื่อให้ บริษัทฯ สามารถประเมินว่ากาลังการผลิตและ
กาไรเพิ่มขึ ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่ ทั ้งนี ค้ ณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนก่อสร้ างระยะที่ 2 และ 3
โดยคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี ้
(1) ผลการดาเนินงานของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้ า: ผลการดาเนินงานของโครงการลงทุนจะถูกประเมิน
จากผลกาไรที่เกิดขึ ้น
(2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน
ก. สภาวะตลาด: ก่อนการเริ่ มลงทุนก่อสร้ างในระยะที่ 2 และ 3 บริษัทฯ จะเปรียบเทียบอุปสงค์และกาลัง
การผลิตของตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอปุ สงค์มากพอที่จะรับรองการเพิ่มการผลิตของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะประเมินสภาวะตลาดยังรวมไปถึงการพิจารณาปั จจัยการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
ของภาพรวมอุตสาหกรรมซึ่งจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อโครงการลงทุน
ข. ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง: เนื่องจากโครงการลงทุนนี ้ต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก บริษัทฯ จะประเมิน
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างใหม่ก่อนการเริ่มลงทุน ว่ามีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อโครงการลงทุนได้ หรือไม่
ค. เงินทุน: บริษัทฯ จะประเมินว่ามีเงินทุนเพียงพอสาหรับการลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 หรือไม่
ง. การเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์และข้ อบังคับ: บริษัทฯ จะตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงของกฎเกณฑ์และ
ข้ อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน
(3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุน
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2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและลักษณะความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ
ในโครงการลงทุนและการดาเนินงานนี ้ บริษัทฯ ยังมิได้ มีการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ าง หรือผู้ขายและติดตั ้ง
เครื่องจักร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา
และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ทั ้งช่วงการก่อสร้ างและการดาเนินการผลิตดังต่อไปนี ้
(1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้ างด้ านวิศวกรรม และด้ านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม (รายการเกี่ยวโยงกัน)
ผู้รับบริการ:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ให้ บริการ:

กู๊ดเยียร์ อเมริกา

(2) การเข้ า ท าสัญญาการจัด หาเครื่ อ งจัก รระหว่ า ง กู๊ดเยี ยร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยี ยร์ อเมริ กา (สัญญาซื อ้
เครื่องจักร) (รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน)
ผู้ซื ้อ:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ขาย:

กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ/หรือบริษัทอื่นที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงภายใต้ เกณฑ์ รายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ

(3) การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ (รายการเกี่ยว
โยงกัน)
ผู้ซื ้อ:

กู๊ดเยียร์ สิงค์ โปร์ และบริษัทในเครือของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

ผู้ขาย:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

(4) การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา (รายการ
เกี่ยวโยงกัน)
ผู้ซื ้อ:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ขาย:

กู๊ดเยียร์ อเมริกา

(5) การใช้ เครื่องหมายทางการค้ าและเทคโนโลยี (royalty fee) (รายการเกี่ยวโยงกัน)
ผู้ให้ สิทธิ:

กู๊ดเยียร์ อเมริกา

ผู้รับสิทธิ:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

(6) การเข้ า ท าสัญญาการให้ บ ริ การจัดซื อ้ ยางธรรมชาติ ระหว่ า ง กู๊ดเยี ยร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยี ยร์ สิง คโปร์
(รายการเกี่ยวโยงกัน)
ผู้รับบริการ:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ผู้ให้ บริการ:

กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
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ข้ อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องทั ้ง 2 บริษัทและความสัมพันธ์ กบั กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (กู๊ดเยียร์ อเมริกา)
ปั จจุบนั กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย โดยถือหุ้นร้ อยละ 66.79 ของ
หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ วทั ้งหมดของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย
กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นบริษัทผลิตยางรถยนต์และยางเครื่องบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึง่ มีโรงงานทั ้งหมด
49 โรงงาน ใน 22 ประเทศทั่วโลก อีกทั ้งยังมีศูนย์ บริ การขายยางและซ่อมบารุ ง รถยนต์ อยู่ถึง 1,100 ศูนย์ เพื่อ
จาหน่ายยางและให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการซ่อมรถยนต์ และหล่อดอกยาง และยังให้ บริ การรถบรรทุกเพื่อการ
พาณิชย์ ที่ใหญ่ เป็ นอันดับต้ น ๆ ของโลก กู๊ดเยียร์ อเมริ กาและได้ ให้ สิทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า สิทธิ บัตร
การผลิตและการให้ บริการทางด้ านเทคนิค เครื่องจักร วัตถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ หารงาน รวมถึง
นโยบายการดาเนินงานแก่ก๊ ดู เยียร์ ประเทศไทย
(2) กู๊ดเยียร์ ออเรียนท์ คอมปะนี จากัด (กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ )
กู๊ดเยี ยร์ สิง คโปร์ มี กู๊ดเยี ยร์ อเมริ กา เป็ นผู้ถือ หุ้น ทัง้ หมด และท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ การต่ า ง ๆ กับ กลุ่ม
บริษัทกู๊ดเยียร์ เช่น การจัดซื ้อ ขนส่ง การขาย การเงิน ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กู๊ดเยียร์ อเมริกา และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ แสดงดังต่อไปนี ้
กูด๊ เยียร์ อเมริ กา

ผูถ้ ือหุน้ อื่น

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 66.79

กู๊ดเยียร์ สิงค์โปร์

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย

ร้ อยละ 33.21
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
3.1 รายละเอียดของโครงการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน

สถานที่
สินค้ าที่ต้องการผลิต
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ า

กลุม่ ลูกค้ า
ระยะเวลาการลงทุนและเงินลงทุน

เพื่อเป็ นฐานการผลิตยางเครื่ องบินเรเดียลในภูมิภาคเอเชียให้ กับกลุ่มบริ ษัทกู๊ดเยียร์
และเพื่อตอบสนองแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของตลาดยางเครื่องบินเรเดียล ซึง่ เปลีย่ น
จากการใช้ ยางผ้ าใบ (Bias) มาเป็ นยางเรเดียล
หน่วยผลิตยางเครื่องบินเรเดียลนี ้จะตั ้งอยู่ในพื ้นที่เดิมของโรงงานกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย
และส่วนต่อเติมของอาคารเดิม
ยางเครื่องบินเรเดียล
นอกเหนือจากการผลิตยางเครื่ องบินประเภทผ้ าใบ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยจะเริ่ มการ
ผลิตยางเครื่ องบินเรเดียล โดยยางเครื่ องบินเรเดียล มีน ้าหนักเบากว่าและ สามารถ
รองรับการลงจอดของเครื่องบินได้ มากกว่ายางผ้ าใบ นอกจากนี ้ เครื่องบินพาณิช ย์ รุ่น
ใหม่ๆ จะติดตั ้งยางเครื่องบินเรเดียลเป็ นมาตรฐานของรุ่นอีกด้ วย
กลุ่ม ลูกค้ า เป้ าหมายคื อ สายการบิ น พาณิ ช ย์ โดยแบ่ ง เป็ นลูก ค้ า ในประเทศและ
ต่างประเทศ
กรอบระยะเวลาการก่อสร้ าง แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยการเริ่ มลงทุนในระยะที่ 2
และ 3 จะขึ ้นอยู่กบั สภาพตลาดในขณะนั ้น
การก่อสร้ าง
เงินลงทุน
ระยะที่ 1
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561
1,625 ล้ านบาท
ระยะที่ 2
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
2,975 ล้ านบาท
ระยะที่ 3
พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568
1,033 ล้ านบาท
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รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกู๊ดเยียร์ อเมริ กา และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ แบ่งออกเป็ น

ระยะการก่อสร้ างโรงงาน และระยะดาเนินการผลิต ดังต่อไปนี ้
ระยะก่อสร้างโรงงาน
3.2.1 ความช่วยเหลือในการก่อสร้ างด้ านวิศวกรรม และด้ านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ้น: มูลค่าของรายการสาหรับ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เท่ากับศูนย์ เนื่องจาก กู๊ดเยียร์
อเมริกาจะเรียกเก็บเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้ องตามสัญญาในช่วงการก่อสร้ างกับ
กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
รายละเอียด:

เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการก่อสร้ างและเริ่ มการผลิต ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายใน
การใช้ ทรัพยากรของกู๊ดเยียร์ อเมริกา ประกอบด้ วย วิศวกร และพนักงาน
ของกู๊ดเยียร์ อเมริกา และค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจ้ างพนักงาน การ
ทดสอบคุณสมบัติยางที่ผลิตได้ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

3.2.2 การเข้ าทาสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ้น: รายจ่ายการลงทุนทั ้งหมดที่ชาระให้ กบั กู๊ดเยียร์ อเมริ กา ประมาณ 88
ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 3,064 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.
2568 ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการได้ รับคาปรึกษาในการวางแผนและด้ าน
วิศวกรรม เป็ นจานวน 18 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 620 ล้ านบาท
ในช่วงการก่อสร้ าง และค่าเครื่องจักรที่ซื ้อผ่านกู๊ดเยียร์ อเมริ กา จานวน 70
ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 2,444 ล้ านบาท
รายละเอียด:

กู๊ดเยียร์ อเมริกาจะให้ บริ การในการดาเนินการจัดซื ้อเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศให้ กบั บริษัทฯ เนื่องจากการจัดซื ้อกับผู้จาหน่ายในต่างประเทศ
อาจเกิดความยุ่งยากในการติดต่อ การวางเงินมัดจา การจัดทา หนังสือค ้า
ประกัน (Bank guarantee) และขั ้นตอนอื่น ๆ การจัดซื ้อเครื่องจักรจาก กู๊ด
เยียร์ อเมริ กา จึงลดระยะเวลาเกี่ยวกับการจัดซื ้อลงและทาให้ โครงการรุดหน้ า
เร็วขึ ้น
เงินจานวน 88 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 3,064 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปี
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568 (จากเงินการลงทุนทั ้งหมด 162 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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หรือประมาณ 5,633 ล้ านบาท) จะเป็ นการชาระค่าเครื่องจักรและบริการ
จัดซื ้อเครื่องจักรให้ กับกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์
กู๊ดเยียร์ อเมริกา คิดค่าบริการในการดาเนินการจัดซื ้อเครื่องจักร เป็ นราคา
ต้ นทุน บวกร้ อยละ 5 ของต้ นทุนนั ้น ซึง่ เป็ นค่าบริการตาม Transfer pricing
policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
นอกจากนี ้ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะได้ รับความช่วยเหลือทางเทคนิกและใช้
ทรัพยากรของ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึง่ อาจรวมถึง วิศวกร พนักงาน ในการ
ก่อสร้ างโรงงานและติดตั ้งเครื่องจักร ซึง่ ค่าธรรมเนียมในการบริ การนี ้จะถูก
จ่ายให้ กบั กู๊ดเยียร์ อเมริกา โดยคานวณจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริงของ กู๊ดเยียร์
อเมริกา ที่ใช้ ในการวางแผนและให้ บริ การวิศวกรรม
คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน
ระยะดาเนิ นการผลิ ต
3.2.3 การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ้น: ประมาณ 1,146 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 39,886 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปี
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584 (มูลค่าจากการประมาณการทางการเงินของ
บริษัทฯ มิได้ แสดงถึงการรับประกันยอดขายโดยกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ )
รายละเอียด:

บริษัทฯ คาดว่าจะส่งออกยางเครื่องบินเรเดียลที่ผลิตได้ โดยการจาหน่าย
ให้ กบั กู๊ดเยียร์ สิงค์โปร์ และ กลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ เพื่อไปทาตลาดใน
ต่างประเทศ โดยอุปสงค์ของยางเครื่องบินเรเดียลจะขึ ้นอยู่กบั การเติบโตของ
ตลาด และความสามารถในการขายของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
บริษัทฯ คานวณราคาขายจากราคาต้ นทุนทั ้งหมด (รวมถึง ต้ นทุนวัตถุดิบ
ต้ นทุนการผลิต และ ค่าเสือ่ มราคา) บวกกาไรร้ อยละ 5.25 เพื่อที่จะได้ กาไร
ก่อนดอกเบี ้ยและภาษี เป็ นร้ อยละ 5 ของรายได้ ซึง่ เป็ นไปตาม Transfer
pricing policy ของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ การคิดราคาดังกล่าวเป็ นการประกัน
กาไรจากการดาเนินงานให้ กบั บริษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามการปฏิบตั ิในอดีตของ

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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บริษัทฯ เกี่ยวกับการซื ้อขายกับบริษัทในกลุม่ กู๊ดเยียร์ และ transfer pricing
policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
นอกจากการคานวณราคาขายข้ างต้ น ราคาขายยางเครื่องบินเรเดียลยังถูก
ปรับโดยบวกต้ นทุนในการลงทุนซึง่ คานวณจาก ร้ อยละ 4.5 ของค่าเฉลี่ย
สินทรัพย์ถาวรสุทธิในแต่ละปี หลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และการตัดจาหน่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุน เพื่อเป็ นการชาระคืนเงินลงทุนในโรงงานและ
ดาเนินการผลิตยางเครื่องบินเรเดียล ตามร่างสัญญาการเป็ นผู้ผลิตและ
จาหน่ายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่างบริษัทฯ กับ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึง่ กู๊ดเยียร์
สิงคโปร์ จะสามารถเสนอบริษัทอื่นภายในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ เพื่อเป็ นผู้ซื ้อ
จากกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้
คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน
3.2.4 การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ้น: ประมาณ 33 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 1,149 ล้ านบาท ในช่วงปี พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ. 2584
รายละเอียด:

บริษัทฯ จะทาการซื ้อยางสังเคราะห์ที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตยาง
เครื่องบินเรเดียลจากกู๊ดเยียร์ อเมริกา เพื่อให้ ยางสังเคราะห์ที่ได้ รับมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ ใช้ ทวั่ โลก และเพื่อเป็ นการใช้ ประโยชน์ จาก
ความเชี่ยวชาญและอานาจต่อรองของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
ราคาวัตถุดิบยางสังเคราะห์ที่ก๊ ดู เยียร์ ประเทศไทย จะซื ้อจาก กู๊ดเยียร์ อเมริ กา
เป็ นไปตาม transfer pricing policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ ซึง่ อ้ างอิงราคา
วัตถุดิบยางสังเคราะห์นั ้น ๆ จากสมาคมตลาดเคมีภัณฑ์ (Chemical Market
Associate Inc. หรือ “CMAI”) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีราคาอ้ างอิงจาก
CMAI ราคายางสังเคราะห์จะคิดจากต้ นทุนการผลิตทั ้งหมดของกู๊ดเยียร์
อเมริกา บวก กาไร หรือ ใช้ ราคาขายซึง่ กู๊ดเยียร์ อเมริกาได้ รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง (ซึง่ ไม่ใช่ผ้ ผู ลิตยาง) และหัก
ส่วนลดร้ อยละ 20 ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของยางสังเคราะห์

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน
3.2.5 การใช้ เครื่องหมายทางการค้ าและเทคโนโลยี (royalty fee)
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ้น: ประมาณ 46 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 1,602 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปีพ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ. 2584
รายละเอียด:

กู๊ดเยียร์ อเมริกา ให้ สทิ ธิบริษัทฯ ในการใช้ ชื่อและเครื่องหมายการค้ า รวมถึง
การใช้ เทคโนโลยีในการผลิตของกู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึง่ รายการให้ สทิ ธินี ้ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกับรายการปั จจุบนั ที่บริษัทฯ เข้ าทารายการกับกู๊ดเยียร์
อเมริกา ในการผลิตและจาหน่ายยางรถยนต์ และยางเครื่องบินผ้ าใบ
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสิทธิให้ กบั กู๊ดเยียร์ อเมริ กา เป็ นร้ อยละ 5 ของยอดขายสุทธิ
ซึง่ เป็ นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

3.2.6 การเข้ าทาสัญญาการให้ บริการจัดซื ้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
มูลค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ้น: ประมาณ 4 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 139 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปีพ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ. 2584
รายละเอียด:

กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ให้ บริการจัดซื ้อยางพาราธรรมชาติให้ กบั บริษัทฯ เนื่องจากกู๊ด
เยียร์ สิงคโปร์ สามารถจัดซื ้อยางพาราธรรมชาติได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และยัง
ควบคุมคุณภาพของยางพาราที่ซื ้อ รายการการจัดซื ้อยางพาราธรรมชาติ
ผ่านกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ นี ้ คล้ ายกับรายการการจัดซื ้อยางพาราธรรมชาติใน
ปั จจุบนั ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็ นร้ อยละ 3 ของราคายางธรรมชาติ
ให้ กบั กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึง่ เป็ นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุ่ม
บริษัทกู๊ดเยียร์
คู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายอาจยกเลิกสัญญาโดยการแจ้ งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
ทราบทางจดหมายลงทะเบียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน

3.3

มูลค่ ารวมของรายการ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
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สินทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ ้นอยู่ภายใต้ รายการการก่อสร้ างอาคาร การซื ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประกอบด้ วย
โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่จะถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน รายการ “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ”
หลังจากจบทั ้ง 3 ระยะของการลงทุน บริษัทฯ คาดการณ์ว่ามูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะเพิ่มขึ ้นประมาณ
162 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ล้ านบาท (ไม่รวมการหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และการตัดจาหน่าย)
ตารางต่อไปนี ้แสดงการคานวณมูลค่าของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามเกณฑ์ รายการได้ มาจาหน่าย
ไปฯ
เกณฑ์การคานวณขนาดรายการ

ขนาดของการลงทุน

1. เกณฑ์ สนิ ทรัพย์ มีตวั ตนสุทธิ

คานวณไม่ได้ *

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

คานวณไม่ได้ *

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์

ร้ อยละ 114 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
คานวณไม่ได้ *

หมายเหตุ: เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้ มามิใช่หลักทรัพย์ทางการเงิน และบริษัทฯ มิได้ มีการออกหลักทรัพย์เพื่อช าระ
ค่าสินทรัพย์ เกณฑ์ที่ 1 2 และ 4 จึงไม่เกี่ยวข้ องในการคานวณขนาดรายการ
ขนาดของรายการที่สงู ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 114 โดยคานวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ ได้ ผ่า นการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 (ซึง่ เป็ นขนาดรายการที่
สูงที่สดุ ภายใต้ เกณฑ์ มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึง่ ได้ แก่การพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชาระกับ
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ) และรายการดังกล่าวเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนกับ ตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ") จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 4 (Backdoor listing) ภายใต้
เกณฑ์รายการได้ มาจาหน่ายไปฯ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องยื่นคาขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) เนื่องจากได้ รับยกเว้ นตามข้ อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยมีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์การยกเว้ นทุกข้ อ มี
รายละเอียดดังนี ้
(1)

ธุรกิจที่ได้ มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึง หรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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บริษัทฯ มีธุรกิจหลักและการดาเนินกิจการหลักคือการผลิตยาง ซึง่ รวมถึงยางเครื่องบิน โครงการ
ลงทุนฯ จะสนับสนุนธุรกิจที่บริษัทฯ อยู่เพื่อขยายตลาดยางเครื่ องบิน และโครงการลงทุนฯ นี ้ จะ
ทาให้ บริษัทฯ ผลิตยางเครื่ องบินเรเดียลได้ และเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์การบินที่สมบูรณ์แบบ โดยมี
สายการผลิตทั ้งผลิตภัณฑ์ ยางเครื่ องบินเรเดียลและยางเครื่ องบินผ้ าใบ รวมถึงบริ การหล่อดอก
ยาง
(2)

บริ ษัทฯ ไม่ มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลัก ของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ไม่ มี แ ผนที่ จ ะเปลี่ย นนโยบายธุ ร กิ จ หลักในอนาคตอั น ใกล้ ภายหลัง การลงทุ น ใน
โครงการฯ

(3)

กลุ่มบริ ษัทฯ อันเป็ นผลจากการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบีย น
กับตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ภายหลังการลงทุนในโครงการลงทุนฯ บริ ษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นบริ ษัทที่จด
ทะเบี ยนกับ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ กล่า วคื อ ยัง มี ความเหมาะสมในด้ า นคุณสมบัติของกรรมการ
ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัท ฯ การปฏิ บัติตามบรรษั ทภิ บาลที่ดี คุณสมบัติข อง
กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ การมี ผ้ ูสอบบัญชี ซึ่ง ได้ รับ การรั บ รองโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ การมีโครงสร้ า งของกลุ่ม บริ ษัท ฯ ที่ไม่มี
ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ และการมี ผลกาไรในส่ว นของผู้ถือ หุ้นที่ ดี ในการเข้ า ลงทุนใน
โครงการลงทุนฯ จะมีการก่ อ สร้ า งที่มี คุณภาพและการบริ การที่ มีเ ทคโนโลยี ที่ ล ้าสมัยจากมื อ
อาชีพ ดังนั ้นโครงการลงทุนฯ จะเป็ นสินทรัพย์ ที่มีคุณภาพของบริ ษัทฯ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อ ในอานาจการ
ควบคุมหรื อผู้ถอื หุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ก่ อ นการลงทุน ในโครงการลงทุน ฯ กู๊ดเยี ยร์ อเมริ กา ซึ่ง เป็ นผู้ถือ หุ้น ร้ อยละ 66.79 ของหุ้น ที่
จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมดในบริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ นผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ แ ละผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ
หลังจากโครงการลงทุนฯ กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะยังคงเป็ นผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่เช่นเดิม
และกู๊ดเยียร์ อเมริ กาไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงสมาชิกของคณะกรรมการหรื อผู้บริ หารของ
บริษัทฯ
ดังนั ้น ภายใต้ เกณฑ์รายการได้ มาจาหน่ายไปฯ บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการ

ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
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รายการเกี ่ยวโยงกัน
ตารางต่อไปนี ้แสดงการคานวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามเกณฑ์ รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น แบ่งตามประเภทของรายการ
(อ้ างอิงจากการประมาณการทางการเงินระหว่างปี 2559 ถึง 2584)
1

รายการ
มูลค่าที่คาดการณ์ วา่ จะ
เกิดขึ ้น (โดยประมาณ)

2

3

4

5

6

ความช่วยเหลือ การเข้ าทา
การเข้ าทา
การเข้ าทา
การใช้
การเข้ าทา
ในการก่อสร้ าง สัญญาการ สัญญาซื ้อขาย สัญญาซื ้อขาย เครื่ องหมายทาง สัญญาการ
ด้ านวิศวกรรม จัดหาเครื่ องจักร ยางเครื่ องบิน วัตถุดิบยาง
การค้ าและ ให้ บริการจัดซื ้อ
และด้ านอื่น ๆ ที่
เรเดียล
สังเคราะห์
เทคโนโลยี
ยางธรรมชาติ
ไม่เกี่ยวกับ
(royalty fee)
วิศวกรรม
0
3,064
39,886
1,149
1,602
139

สินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของ
3,866
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย*
ขนาดของรายการ
0
79
1,032
30
41
เปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์
มีตวั ตนสุทธิ (ร้ อยละ)
*จากงบการเงินระหว่างกาลของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

4

ขนาดรวมของรายการเกี่ยวโยงกันทั ้ง 6 รายการคิดเป็ นร้ อยละ 1,186 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัทฯ ซึง่ มีมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ โดยการคานวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้ ผ่านการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
ดังนั ้นภายใต้ เกณฑ์ รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อเพื่อแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
การได้ มาซึ่งสินทรัพย์จาก รายการการก่อสร้ างอาคาร การซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของโครงการลงทุน ซึง่
ถื อ เป็ นรายการได้ ม าซึ่ง สิน ทรั พ ย์ จากการก่ อ สร้ างโรงงานผลิตยางเครื่ อ งบิน เรเดี ยล บริ ษั ท ฯ คาดการณ์ ว่ า จะมี
สินทรัพย์เพิ่มขึ ้นดังนี ้:

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)
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หน่วย: ล้ านบาท
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

475

618

-

1,093

อุปกรณ์ และอื่น ๆ

1,150

2,357

1,033

4,540

รวม

1,625

2,975

1,033

5,633

อาคารและโครงสร้ าง

รวม

5. มูลค่ ารวมสิ่งตอบแทนและการชาระราคา
5.1. รายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ก. มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน:

ประมาณ 5,633 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568

ข. นโยบายการชาระราคา:

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่แน่นอนสาหรับการชาระราคากับ
บุคคลภายนอก แต่บริษัทฯ ยืนยันว่าจะใช้ นโยบายการชาระราคาภายใต้
การทาธุรกิจโดยปกติ
การชาระราคาให้ กบั กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน จะเป็ นไป
ตามนโยบายภายในของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ และคาดการณ์ ว่าราคาจะถูก
ชาระผ่านระบบการชาระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ บริษัทใน
กลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

5.2. รายการเกี่ยวโยงกัน
(1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้ างด้ านวิศวกรรม และด้ านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ก. มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน:

0 บาท เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา จะเรียกเก็บเงินค่าบริ การจาก กู๊ดเยียร์
สิงคโปร์ ตามที่ระบุใ นสัญญาซื ้อขายยางเครื่ อ งบิ นเรเดียลระหว่ าง กู๊ด
เยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

ข. นโยบายการชาระราคา:

นโยบายการช าระราคาของรายการเกี่ ยวโยงกัน เป็ นไปตามนโยบาย
ภายในของกลุ่มบริ ษัทกู๊ดเยี ยร์ และคาดการณ์ ว่ า ราคาจะถูกช าระผ่ า น
ระบบการชาระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ
บริษัทในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

(2) การเข้ าทาสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
ก. มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน:

ประมาณ 3,064 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568 (จากมูลค่า
รวมของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนประมาณ 5,633 ล้ านบาท)

ข. นโยบายการชาระราคา:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะชาระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริการที่
เกี่ยวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ ายของเดือนที่ กู๊ด

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)
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เยียร์ ประเทศไทย ได้ รับใบเรี ยกเก็บเงิน การชาระเงินจะผ่านระบบการ
ชาระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัท
ในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
(3) การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
ก. มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน:

ประมาณ 39,886 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

ข. นโยบายการชาระราคา:

กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ จะชาระค่าซื ้อยางเครื่ องบินเรเดียลภายใน 30 วัน นับ
จากวันสุดท้ ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ได้ รับใบเรี ยกเก็บเงิน การ
ชาระเงินจะผ่านระบบการชาระราคาระหว่า ง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ
กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ และบริษัทในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

(4) การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
ก. มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน:

ประมาณ 1,149 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

ข. นโยบายการชาระราคา:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะชาระค่ายางสังเคราะห์ ที่จัดซื ้อภายใต้ สญ
ั ญานี ้
ภายใน 90 วัน จากวันสุดท้ ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้ รับใบ
เรียกเก็บเงิน การชาระเงินจะผ่านระบบการชาระราคาระหว่าง กู๊ดเยียร์
ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ อเมริกา และบริษัทในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

(5) การใช้ เครื่องหมายทางการค้ าและเทคโนโลยี (royalty fee)
ก. มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน:

ประมาณ 1,602 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

ข. นโยบายการชาระราคา:

นโยบายการชาระเงินคือทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวัน
สิ ้นสุดของไตรมาสนั ้น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริ ษัท กู๊ด
เยียร์ และคาดการณ์ว่าราคาจะถูกชาระผ่านระบบการชาระราคาระหว่าง
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา และบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท กู๊ด
เยียร์

(6) การเข้ าทาสัญญาการให้ บริการจัดซื ้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
ก. มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน:

ประมาณ 139 ล้ านบาท ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

ข. นโยบายการชาระราคา:

ใบเรี ยกเก็บเงินจะถูกส่งทุกวันสิ ้นเดือนตามปฏิ ทิน ระยะเวลาการชาระ
เงินคือ 90 วันจากวันสุดท้ ายของเดือนที่ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้ รับใบ
เรี ยกเก็ บ เงิ น การช าระจะผ่ า นระบบการช าระราคาระหว่ า ง กู๊ดเยี ยร์
ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ และบริษัทในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)
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6. มูลค่ ารวมสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ รับ (ตามประมาณการทางการเงินปี 2559 ถึง 2584)
มูลค่าของรายการสินทรัพย์ทั ้ง 6 รายการนี ้ ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 5. มูลค่ ารวมสิ่งตอบแทนและการชาระราคา
(1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้ างด้ านวิศวกรรม และด้ านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม
(2) การเข้ าทาสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
(3) การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายยางเครื่ องบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ (โดย
มิได้ มีการประกันยอดขาย)
(4) การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา ซึ่ง
คล้ ายคลึงกับรายการซื ้อขายปั จจุบนั ของบริษัทฯ กับกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
(5) การใช้ เครื่ องหมายทางการค้ า และเทคโนโลยี (royalty fee) ซึ่งเป็ นตามสัญญาปั จ จุบัน ระหว่า ง กู๊ดเยี ยร์
ประเทศไทย กับ กลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
(6) การเข้ าทาสัญญาการให้ บริการจัดซื ้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ซึง่
คล้ ายคลึงกับรายการซื ้อขายปั จจุบนั ของบริษัทฯ กับกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)
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7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
7.1. รายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
บริษัทฯ ได้ ทาการประมาณเงินลงทุนก่อสร้ างในโครงการลงทุน ร่วมกับกลุม่ บริษัท กู๊ดเยียร์ โดยอ้ างอิง
มูลค่าการลงทุนจากประสบการณ์ ลงทุนก่อสร้ างโรงงานในหลายประเทศทัว่ โลก
7.2. รายการเกี่ยวโยงกัน
(1) ความช่วยเหลือในการก่อสร้ างด้ านวิศวกรรม และด้ านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเท่ากับศูนย์ เนื่องจาก กู๊ดเยียร์ อเมริ กา จะเรียกเก็บค่าบริ การจาก
กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ ตามสัญญาซื ้อขายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กับ กู๊ดเยียร์
สิงคโปร์
(2) การเข้ าทาสัญญาการจัดหาเครื่องจักรระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
กู๊ดเยียร์ อเมริกา คิดค่าบริการในการดาเนินการจัดซื ้อเครื่องจักร เป็ นราคาต้ นทุน บวกร้ อยละ 5
ของต้ นทุนนั ้น ซึง่ เป็ นค่าบริการตาม Transfer pricing policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ การกาหนดมูลค่าสิง่
ตอบแทนอ้ างอิงจากประมาณการค่าใช้ จ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2568
ค่าธรรมเนียมในการบริ การวางแผนและวิศวกรรมจะคานวณมาจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งโดย กู๊ด
เยียร์ อเมริ กา ซึง่ การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนอ้ างอิงจากประมาณการค่าใช้ จ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง
พ.ศ. 2568
(3) การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายยางเครื่องบินเรเดียลระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
ราคาขายยางเครื่องบินที่บริษัทฯ จะขายให้ กบั บริษัทในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ เป็ นราคาต้ นทุน
ทั ้งหมด (รวมถึง ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนการผลิต และค่าเสือ่ มราคา) บวกกาไรร้ อยละ 5.25 เพื่อให้ ได้ กาไร
ก่อนดอกเบี ้ยและภาษี อยู่ที่ระดับร้ อยละ 5 ของรายได้ ซึง่ เป็ นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุม่
บริษัทกู๊ดเยียร์ และ บวก ร้ อยละ 4.5 ของค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ ถาวรสุทธิในแต่ละปี หลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
และการตัดจาหน่ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุน ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนในการลงทุนก่อสร้ างโรงงานผลิตยาง
เครื่องบินเรเดียล
การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนอ้ างอิงจากประมาณการยอดขายจากการส่งออกระหว่างปี พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ. 2584
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การเข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบยางสังเคราะห์ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ อเมริกา
การคานวณราคาวัตถุดิบยางสังเคราะห์เป็ นไปตาม transfer pricing policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ด
เยียร์ ซึง่ อ้ างอิงราคาวัตถุดิบยางสังเคราะห์จากสมาคมตลาดเคมีภัณฑ์ (Chemical Market Associate
Inc.) และอาจบวก ร้ อยละ 5 ถึง 10 ของมูลค่านั ้น สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีราคาอ้ างอิงจาก CMAI ราคายาง
สังเคราะห์จะคิดจากต้ นทุนการผลิตทั ้งหมดของกู๊ดเยียร์ อเมริ กา บวก กาไร หรือ ใช้ ราคาขายซึง่ กู๊ดเยียร์
อเมริกาได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง (ซึง่ ไม่ใช่ผ้ ผู ลิตยาง) และหักส่วนลด
ร้ อยละ 20 ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของผลิตภัณฑ์ การกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้ างอิงจากประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584

(5) การใช้ เครื่องหมายทางการค้ าและเทคโนโลยี (royalty fee)
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสิทธิให้ กบั กู๊ดเยียร์ อเมริ กา เป็ นร้ อยละ 5 ของยอดของขายสุทธิซงึ่ เป็ นไปตาม
Transfer pricing policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนอ้ างอิงจากประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
(6) การเข้ าทาสัญญาการให้ บริการจัดซื ้อยางธรรมชาติ ระหว่าง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์
บริษัทฯ จะจ่ายค่านายหน้ า (commission) เป็ นร้ อยละ 3 ของราคายางธรรมชาติให้ กบั กู๊ดเยียร์
สิงคโปร์ ซึง่ เป็ นไปตาม Transfer pricing policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ การกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน
อ้ างอิงจากประมาณการค่าใช้ จ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2584
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8. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
ในการลงทุนสร้ างโรงงาน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้ แหล่งเงินทุนดังต่อไปนี ้ ตามลาดับ
1. เงินสดที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในปั จจุบนั
2. เงินสดที่มาจากการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ทั ้งในส่วนของธุรกิจปั จจุบนั และจากการผลิตและ
จาหน่ายยางเครื่องบินเรเดียล
3. เงินกู้จากสถาบันการเงิน
บริษัทฯ ยังมิได้ ทาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ รับข้ อเสนอเงินกู้จากธนาคาร
พาณิชย์ไทยที่มีชื่อเสียง 2 แห่ง เป็ นจานวนเงิน 60 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ และ 70 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ บริษัทฯ
คาดว่าจะต้ องทาการกู้เงินน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของเงินลงทุนทั ้งหมด จากการสอบถามเบื ้องต้ นกับสถาบัน
การเงิน บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถกู้เงินได้ ถงึ 2,000 ล้ านบาท ซึง่ น่าจะเพียงพอสาหรับโครงการ
ลงทุน
9. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการลงทุน และความจาเป็ นในการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกัน
ผลประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รับจากโครงการลงทุน
การลงทุนในครั ้งนี ้ จะทาให้ บริษัทฯ สามารถผลิตยางเครื่องบินเรเดียลจึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทฯ ในการเป็ นผู้ผลิตยางเครื่องบิน คือ ผลิตและให้ บริการหล่อดอกยาง (retread) ทั ้งยางผ้ าใบและยาง
เรเดียล ทั ้ง 2 ประเภท โดยในการลงทุนครัง้ นี ้ บริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้ รับผลตอบแทนเป็ น internal rate of return
(IRR) ที่ร้อยละ 9.9 และมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Net present value หรือ NPV) เท่ากับ 1,547 ล้ านบาท
เมื่อใช้ อตั ราคิดลดที่ร้อยละ 6.6 ตามการคานวณ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยผลการคานวณดังกล่าวแตกต่างจากสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้
เปิ ดเผยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึง่ ตัวเลข NPV และ IRR มาจากการคานวณของ บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท
เซอร์ วิสเซส จากัด ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินให้ กบั คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยใช้ อตั ราคิดลดที่ร้อยละ 8
นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดว่ายอดขาย กาไรก่อนจ่ายดอกเบี ้ยและภาษี และกาไรสุทธิของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ ้น
เมื่อเริ่มดาเนินการผลิตยางเครื่องบินเรเดียล ซึง่ คาดว่าจะส่งผลให้ กาไรโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น และเพิ่มมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ การลงทุนและดาเนินการผลิตยางเครื่องบินเรเดียลยังจาเป็ นเพื่อที่จะรักษาความเป็ นผู้นาในการ
ผลิตยางใหม่แ ละหล่อ ดอกยางเครื่ องบิน เมื่อคานึงถึงความเสี่ยงจากแนวโน้ ม ขาลงของธุ รกิจ ยางเครื่ อ งบิ น bias
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า การเปลี่ยนแปลงของอุป สงค์ จ ะมี แ นวโน้ ม ไปในทางเพิ่ ม ขึน้ ของยางเครื่ อ งบิ น เรเดี ยล เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติของยางเครื่ องบินเรเดียลที่มีความทนทานและน ้าหนักเบา ซึ่งจะช่วยลดต้ นทุนของสายการบิน บริ ษัทฯ
คาดการณ์ว่าสัดส่วนของยางเครื่ องบินเรเดียลต่อยางเครื่องบิน bias ในตลาดโลก จะเพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนั ที่ร้อยละ 36
เป็ นร้ อยละ 84 ในปี 2576 สาหรับกลุ่มลูกค้ าสายการบินพาณิชย์ ทั ้งนี ้ ประมาณการอุตสาหกรรมการบินจากโบอิ ้ง
และแอร์ บสั ยังสนับสนุนความเชื่อของบริ ษัทฯ ที่ว่า การเดินทางโดยเครื่องบินจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่าใน 20 ปี ข้ างหน้ า
ซึง่ จะส่งผลบวกต่ออุปสงค์ของยางเครื่องบินต่อมา
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ความจาเป็ นในการเข้าทารายการเกี ่ยวโยงกัน
ในการลงทุนสร้ างโรงงานและการผลิตยางเครื่องบินเรเดียล บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องเข้ าทารายการ
เกี่ยวโยงกันกับกู๊ดเยียร์ อเมริกาและกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องการการสนับสนุนตั ้งแต่ขั ้นตอนการ
ก่อสร้ าง การตลาด และการดาเนินการผลิต ทั ้งในด้ านเทคโนโลยีการก่อสร้ างและติดตั ้งเครื่องจักร การสัง่ ซื ้อ
เครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต การใช้ เครื่องหมายการค้ า การจัดหาวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติ วัตถุดิบยาง
สังเคราะห์ การสนับสนุนด้ านการดาเนินงานทัว่ ไป และการทาตลาดในต่างประเทศ ซึง่ รายละเอียดของรายการเกี่ยว
โยงกันเหล่านี ้ ได้ กล่าวถึงในข้ อ 3.2 รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็ นบริษัทในกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกับกับกู๊ดเยียร์ อเมริกา
และกู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ จึงอ้ างอิงราคาตาม transfer pricing policy ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
10. ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นจากการลงทุน
เนื่องจากการลงทุนนี ้มีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์ รวมของบริษัทฯ ดังนั ้นบริษัทฯ จะต้ องใช้ เงิน
สดที่มีอยู่จานวนมาก จึงอาจทาให้ บริ ษัทฯ มีผลกระทบด้ านสภาพคล่อ ง และเมื่อใช้ สมมติฐานจานวนเงิน สดขั ้นต่ า ที่
บริษัทฯ จาเป็ นต้ องใช้ ในการดาเนินงานเท่ากับ 10 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือ 348 ล้ านบาท เมื่อเริ่มเข้ าระยะที่ 2 และ ระยะ
ที่ 3 ของการลงทุน บริ ษัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้ องกู้ยืมเงินเพื่อลงทุน ซึ่งจะทาให้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น
เพิ่มขึ ้น และจะเริ่ มมีดอกเบี ้ยจ่า ย ซึ่งจะทาให้ มีภาระทางด้ านการเงิ นเพิ่มขึ ้น และหากการดาเนินการของบริ ษัทฯ ไม่
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบแก่ สถานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากขนาดของสินทรัพย์ที่เพิ่ม ขึ ้น
แต่กาไรอาจไม่เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนเดียวกัน ทั ้งนี ้ ความเสีย่ งด้ านต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการลงทุนนี ้อาจมีผลต่อการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ ไม่ได้ รับผลประโยชน์ ทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) อัตราการ
ทากาไรของบริษัทฯ จะได้ รับผลกระทบ และส่งผลลบต่อ NPV และ IRR ของโครงการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ ยื่น
ขอรับผลประโยชน์ทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับระยะที่ 1 ของการลงทุนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว และ
คาดว่าจะทราบผลการยื่นขอรับผลประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวภายในปี 2559 นี ้
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัท ฯ ได้ รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากคณะกรรมการส่งเสริ ม การ
ลงทุน ยืนยันการอนุมัติการขอรับผลประโยชน์ การลงทุนใน ซูเปอร์ คลัสเตอร์ สาหรับการลงทุนระยะที่ 1 โดยบริษัทฯ ยัง
รอจดหมายยืนยันอย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนอยู่ในขณะนี ้
ทั ้งนี ้ หากผลของการลงทุนและดาเนินการผลิตยางเครื่องบินเรเดียลเป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ บริษัทฯ จะมี
รายได้ และกาไรสุทธิมากขึ ้น
นอกจากนี ้ ในการประมาณการทางการเงิ นของโครงการลงทุนใช้ สมมติฐานว่า กู๊ดเยียร์ อเมริ กา และกลุ่ม
บริ ษัทกู๊ดเยียร์ จะทาการชาระคื นต้ น ทุนของเงิน ลงทุนในโครงการลงทุนที่อัตราร้ อยละ 4.5 ต่อปี โดยคิดจากค่าเฉลี่ ย
สินทรัพย์ ถาวรสุทธิ ในแต่ละปี หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และการตัดจาหน่ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุน ซึ่งกระแส
เงินสดจากการชาระคืนต้ นทุนดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่าในโครงการลงทุนนี ้
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11. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตารางต่อไปนี ้แสดงถึงรายชื่อคณะกรรมการ ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และ/หรือ คู่กรณี (เช่น กู๊ดเยียร์
อเมริกา และ กู๊ดเยียร์ สิงค์ โปร์ )
ชื่อ
นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ

ความสัมพันธ์
 เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริ กา

นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการบริหาร

 เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งจาก กู๊ดเยียร์ อเมริ กา

นายคริ สโตเฟอร์ เดอลานี กรรมการบริษัทฯ

 ถือหุ้นในกู๊ดเยียร์ อเมริ กา จานวน 59,187 หุ้นและถือสิทธิใน
การซื ้อหุ้นใน กู๊ดเยียร์ อเมริกา
 ดารงตาแหน่งเป็ น Divisional President ของกู๊ดเยียร์ อเมริกา

นายวีฮอง เค็ก

กรรมการบริษัทฯ

 เป็ นที่ปรึกษาด้ านกฎหมายของ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก
 เป็ นกรรมการ ของ กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์

นายโอลิเวอร์ โกลล์

กรรมการบริษัทฯ

 เป็ นรองประธานกรรมการของ กู๊ดเยียร์ อเมริกา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

12. ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้ อยละ 66.79 จึงมีส่วนได้ เสียในส่วนในรายการ
เกี่ยวโยง และกู๊ดเยียร์ อเมริกา ยังมีสว่ นในการบริหารบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการทั ้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงในข้ อที่ 11.
รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กู๊ดเยียร์ สิงคโปร์ มี กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และทาหน้ าที่ให้ บริการต่าง ๆ กับ กลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์
เช่น การจัดซื ้อ ขนส่ง การเงิน ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ
13. การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย / เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กรรมการทั ้ง 5 ท่านที่กล่าวถึงในข้ อที่ 11. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
ในการลงทุนและการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกัน ซึง่ มิได้ เข้ าร่วมประชุมในวาระที่ 3 และ 4 (ในการพิจารณาและออกเสียงใน
การอนุมัติรายการดังกล่าวของโครงการลงทุน) ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั ้งที่ 6/2559 และไม่มีสทิ ธิใน
การออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิ
14. เงื่อนไขที่ต้องได้ รับความเห็นชอบก่ อนเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน
ตามที่ระบุในเกณฑ์ รายการได้ มาจาหน่ายไปฯ และเกณฑ์ รายการที่เกี่ยวโยงกันฯ บริ ษัทฯ จะทาการลงทุนนี ้ก็
ต่อเมื่อได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(กู๊ดเยียร์ อเมริกา) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
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15. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั ้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่าโครงการลงทุน และรายการเกี่ยวโยงกันนั ้น
กระทาด้ วยความเหมาะสม และยุติธรรม ทั ้งในแง่ของ ราคาและหลักการปฏิบตั ิ จึงเห็นว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ดังนั ้นการประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ที่จะอนุมตั ิโครงการลงทุนและรายการเกี่ยวโยงกัน โดยจะ
เสนอมตินี ้ต่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ พิจารณามติอนุมตั ิโครงการลงทุน ทั ้งนี ้ กรรมการท่านที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
หรือมีส่วนได้ เสียจากรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันนี ้ไม่ได้ เข้ าร่วมในการพิจารณาและออกเสียงในการ
เข้ าทารายการดังกล่าว
16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามข้ อ 15.
ไม่มี
17. ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ถอื หุ้นอย่ างมีนัยสาคัญ
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตยางเครื่ องบินผ้ าใบเพียงอย่างเดียว ในขณะที่แนวโน้ มอุตสาหกรรม
เปลีย่ นไปนิยมการใช้ ยางเครื่องบินเรเดียลเพิ่มขึ ้นเพราะมีความทนทานและน ้าหนักเบากว่า หากโครงการการลงทุน สร้ าง
โรงงานผลิตยางเครื่ องบินครัง้ นี ้ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ธุรกิจยางเครื่ องบินของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็ นส่วน
ธุรกิจที่มีความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะได้ รับผลกระทบจากแนวโน้ มอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป
ที่สง่ ผลให้ ปริมาณสินค้ าที่ขาย รายได้ จากการขาย และ กาไร ลดลง
18. การประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น: การเชิญชวนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ ้น ณ วันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 รวมถึงส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาก่อน
ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย 5 วันทาการ และส่งหนังสือเชิญดังกล่าวแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย 14 วันก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี ้
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุน และได้ ตดั สินใจอนุมตั ิโครงการลงทุนเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนมีความละเอียดอ่อนต่อภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตยางเครื่องบิน (เนื่องจากในตลาดมีผ้ ผู ลิตยางเครื่องบินรายหลักอยู่เพียง 3 ราย ซึง่ รวมถึง
บริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คล้ ายคลึงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง) และลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทฯ ข้ อมูลในรายละเอียดบางประการจึงไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เพราะการเปิ ดเผยข้ อมูลอาจก่อให้ เกิดผลเสียหรือ
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ และอาจทาให้ บริษัทฯ เสียเปรียบคู่แข่งทางการค้ าของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลที่ได้ ระบุไว้ ในสารสนเทศนี ้ และขอรับรองว่า จากการทบทวนและ
พิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องตามที่สมควรและภายใต้ บงั คับของเงื่อนไขที่ได้ กล่าวในย่อหน้ าก่อน ข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่ทาให้ บุคคลอื่นสาคัญผิด
คุณสมบัติและความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการเข้ าทารายการ
2.1 คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- บริษัทฯ ได้ ตั ้งแต่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้ ถือหุ้นหรือมีความสัมพันธ์ กบั บริ ษัทฯ กู๊ดเยียร์ อเมริ กา และกู๊ดเยียร์

สิงคโปร์
2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- โปรดอ่านรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ แนบมากับเอกสารเชิญการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั ้งที่ 1/2559
หนีส้ ิน
รายละเอียดหนี ้สินของบริษัทฯ มีดังนี ้
1) ยอดรวมของตราสารหนี ้ที่ออกจาหน่ายแล้ ว และยังมิได้ ออกจาหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้ และมอบ
อานาจให้ แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจาหน่ายตามที่เห็นสมควร:
-

ไม่มี

2) ยอดรวมของเงินกู้มีกาหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนาสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน:
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ไม่มี

3) ยอดรวมมูลค่าหนี ้สินประเภทอื่น รวมทั ้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถงึ ภาระการนาสินทรัพย์เป็ นหลักประกัน :
-

ไม่มี

4) หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะไม่มีหนี ้สินใด ๆ เกิดขึ ้น หากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจตามปกติและไม่ทาการลงทุน
ใด ๆ แต่หากมีการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตยางเครื่ องบินเรเดียล บริ ษัทฯ อาจต้ องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อนามาลงทุนตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะถือครองเงินสดประมาณ 348 ล้ านบาท เป็ นอย่าง
ต่า และคาดการณ์ว่าจะมียอดเงินกู้อยู่ในช่วง 200 ล้ านบาทในปี 2560 ในช่วง 1,500 ล้ านบาท ในปี 2561 ในช่วง
1,900 ล้ านบาท ในปี 2562 และในช่วง 1,800 ล้ านบาทในปี 2563 ซึ่งปี 2561 จะเป็ นปี ที่มียอดเงินกู้ที่สงู ที่ สุด
ประมาณการยอดเงินกู้ดงั กล่าวเป็ นระดับที่คาดว่าจะคงอยู่ในแต่ละปี และไม่ได้ เป็ นยอดรวมของเงินกู้ทั ้งหมด
บริษัทฯ คาดการณ์ ว่าจะชาระเงินกู้ทั ้งหมดที่ใช้ ในการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตยางเครื่องบินเรเดียล
ภายในปี 2567 โดยเงินสดที่ใช้ ในการชาระมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั ้งจากการ
ดาเนินธุรกิจปกติ และจากธุรกิจยางเครื่องบินเรเดียล การประมาณการเงินทุนนี ้สอดคล้ องกับรายงานของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท
4.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริ ษัทฯ และ การประกอบธุรกิจ
กู๊ ดเยี ย ร์ ประเทศไทยเป็ นบริ ษั ท ในเครื อ ของเดอะ กู๊ ดเยี ย ร์ ไทร์ แอนด์ รั บ เบอร์ คอมปะนี ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายยางรถยนต์ นงั่ ส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อการ
พาณิชย์ และผลิตยางเครื่ องบิน และหล่อดอกยางเครื่ องบิน เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ ปั จจุบนั กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทนุ จดทะเบียน 74 ล้ านบาท โดยมีสานักงานใหญ่ และโรงงานตั ้งอยู่
ที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน กม. 36 ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
1. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์: สามารถแบ่งได้ ตามกลุม่ ลูกค้ าดังต่อไปนี ้
 กลุ่มลูกค้ าในประเทศ ได้ แก่ผ้ บู ริ โภคที่ซื ้อยางเพื่อเปลี่ยนกับยางชุดเดิมของรถยนต์ (Replacement
Market) โดยกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายยางต่าง ๆ ภายในประเทศ และ
มีศนู ย์บริการ กู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์ ทั ้งหมด 61 สาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ ให้ บริการปะยางและเปลีย่ นยาง
 กลุ่มลูกค้ าต่างประเทศ (Export Market) เป็ นการจาหน่ายให้ บริ ษัทกลุ่มกู๊ดเยียร์ ในต่างประเทศ เพื่อ
จัดจาหน่ายต่อในประเทศต่าง ๆ
 กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายรถยนต์ (Original Equipment Market หรือ OEM) ซึง่ ใช้ ยางเป็ นส่วนประกอบ
ของรถยนต์ใหม่
2. ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เป็ นฐานการผลิตยางเครื่องบินประเภทผ้ าใบ (Bias) ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และให้ บริการหล่อดอกยางเครื่ องบิน ทั ้งประเภทผ้ าใบและเรเดียล เพื่อยืดอายุการ
ใช้ งานให้ กบั ยางเครื่องบิน
 กลุม่ ลูกค้ าในประเทศ ได้ แก่ สายการบินที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
 กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ ได้ แก่ การส่งออกยางเครื่องบินไปยังกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ เพื่อจัดจาหน่ายต่อใน
ประเทศต่าง ๆ
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4.2 งบการเงินและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ

งบแสดงฐานะการเงิน (ฉบับย่ อ)
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 7,400,000 หุ้น ได้ รับชาระเต็มมูลค่า
แล้ ว หุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว -สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2558

หน่วย:ล้ านบาท
30 มิถุนายน
2559

1,074
553
839
2,466

24%
12%
19%
55%

1,127
680
907
2,714

24%
14%
19%
58%

1,268
617
1,806
2,971

25%
12%
21%
58%

1,112
671
935
2,718

23%
14%
19%
55%

2,006
6
2,012
4,478

45%
0%
45%
100%

1,984
5
1,989
4,703

42%
0%
42%
100%

2,185
4
2,189
5,160

42%
0%
42%
100%

2,212
4
2,216
4,934

45%
0%
45%
100%

695
61
756

16%
1%
17%

805
78
883

17%
2%
19%

1,014
76
1,090

20%
1%
21%

858
40
898

17%
1%
18%

150
906

3%
20%

167
1,050

4%
22%

165
1,255

3%
24%

169
1,067

3%
22%

74
92

2%
2%

74
92

2%
2%

74
92

1%
2%

74
92

1%
2%

7
3,399
3,572
4,478

0%
76%
80%
100%

7
3,480
3,653
4,703

0%
74%
78%
100%

7
3,732
3,905
5,160

0%
72%
76%
100%

7
3,694
3,867
4,934

0%
75%
78%
100%
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งบแสดงฐานะการเงินสาหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559
แสดงให้ เห็นว่าไม่มีรายการใดในสินทรัพย์ หนี ้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ น
สาระสาคัญ
สินทรั พย์
บริษัทมีสนิ ทรัพย์ รวมจานวน 4,478 ล้ านบาท 4,703 ล้ านบาท 5,160 ล้ านบาท และ 4,934 ล้ านบาท สาหรับ
งวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
ตามลาดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้น 225 ล้ านบาท (หรือคิดเป็ นร้ อยละ 5) 457 ล้ านบาท (หรือคิดเป็ นร้ อยละ 10) และ ลดลง 226 ล้ าน
บาท (หรือคิดเป็ นร้ อยละ 4) สาหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2559 ตามลาดับ สินทรัพย์รวมสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ลดลง เนื่องจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลในเดือน พฤษภาคม 2559

งบกาไรขาดทุน (ฉบับย่ อ)

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
รายได้ อื่น
กาไร(ขาดทุน) อื่น
รายได้ ค่าชดเชยความเสียหายจาก
การประกันภัย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสุทธิ

1 มกราคม 2556
ถึง
31 ธันวาคม 2556
3,608
100%
(2,956)
-82%
652
18%
(421)
-12%
16
0%
89
3%
61
397
(68)
329

2%
11%
-2%
9%

1 มกราคม 2557
ถึง
31 ธันวาคม 2557
3,796
100%
(3,048)
-80%
748
20%
(484)
-13%
15
0%
19
1%
298
(60)
238

8%
-2%
6%

1 มกราคม 2558
ถึง
31 ธันวาคม 2558
3,971
100%
(3,109)
-78%
862
22%
(499)
-13%
13
0%
107
3%
483
(98)
385

หน่วย:ล้ านบาท
1 มกราคม 2559
ถึง
30 มิถุนายน 2559
1,910
100%
(1,492)
-78%
418
22%
(264)
-14%
6
0%
(19)
-1%

12%
-2%
10%

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

141
(31)
110

7%
-2%
6%
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ภาพรวมตลาด
ในปี 2558 ตลาดทดแทน เริ่ มฟื ้นตัวหลังจากสถานการณ์ ความขัดแย้ งทางการเมือ งเมื่อ ปี 2557 ซึ่งส่ง ผลให้
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม การเข้ ามาทาตลาดของสินค้ าระดับรองโดยการใช้ กลยุทธ์ การตัดราคาส่งผลให้
การแข่งขันในตลาดทดแทนรุนแรงมากยิ่งขึ ้น
สาหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ ยังคงถดถอย จากผลของนโยบายรถคันแรกในช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้
ยอดผลิตและจาหน่ายรถยนต์ ในประเทศหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงได้ รับผลกระทบจากภาวะตลาด
รถยนต์ในประเทศดังกล่าว แต่ยงั คงรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ ได้
ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดสาขาศูนย์ บ ริ การกู๊ดเยี ยร์ ออโต้ แ คร์ เ พิ่ ม 10 สาขา รวมหมดทัง้ สิ ้น 61 สาขา โดย
ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์ นี ้ได้ เปิ ดให้ บริ การตามจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ทั ้งประเทศ ทาให้ บริษัทฯ มีเครือข่ายศูนย์บริ การกู๊ด
เยียร์ ออโต้ แคร์ ครอบคลุมทัว่ ทั ้งประเทศ และเป็ นแหล่งสาคัญในการสร้ างรายได้ และการเติบโตด้ านยอดขายให้ กบั บริ ษัทฯ
เป็ นอย่างมาก และยังเป็ นการสร้ างการรับรู้ แบรนด์ของกู๊ดเยียร์ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ เปิ ดตัวยางรุ่นใหม่สองรุ่นในเดือน
มกราคม และเดือนพฤษภาคมคือรุ่ นกู๊ดเยียร์ แอชชัวแรนซ์ ดูราพลัส และ กู๊ดเยียร์ คาร์ โก มาราธอน ตามลาดับ ซึ่งช่วย
กระตุ้นยอดขายภายในประเทศ
โดยสรุป การผลิตและการจาหน่ายของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ ยางในปี 2558 โดยเฉพาะยางรถยนต์ ยัง
ขยายตัวได้ ดี ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์อตุ สาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ ยาง
นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ในภูมิภาคเอเซีย ซึง่ มีปริมาณการเพิ่มขึ ้นของจานวนเครื่องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย
รายได้ จากการขาย
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสาหรับงวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 3,796 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มีรายได้ จากการขาย 3,608 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายภายในประเทศ
เพิ่มมากขึ ้น
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายสาหรับงวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 3,971 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีรายได้ จากการขาย 3,796 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายภายในประเทศ
และการส่งออกต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 รวม 1,910 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2558 จานวน 44 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 2
ต้ นทุนขาย
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อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายเท่ากับ ร้ อยละ 82 ร้ อยละ 80 ร้ อยละ 78 และ ร้ อยละ 78 สาหรับ
งวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
ตามลาดับ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายลดลงทุกปี ซึง่ ทาให้ อัตรากาไรขี ้นต้ นเพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของกระบวนการผลิต
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร
บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริหารจานวน 421 ล้ านบาท 484 ล้ านบาท และ 499 ล้ านบาท สาหรับ
งวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 ตามลาดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้น 64 ล้ านบาท (หรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 15) และ 15 ล้ านบาท (หรือคิดเป็ นร้ อยละ 3) สาหรับปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ
บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริหารจานวน 264 ล้ านบาท สาหรับและงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2559 ซึง่ เพิ่มขึ ้น 29 ล้ านบาท (หรือคิดเป็ นร้ อยละ 12) จากช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากยอดขาย
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ ้น และการเปิ ดตัวของผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่
รายได้ ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย
บริษัทฯ บันทึกรายได้ ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัยเนื่องจากน ้าท่วม สาหรับงวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 รวม 61 ล้ านบาท บริษัทฯ มิได้ มีค่าใช้ จ่ายดาเนินงานเนื่องจากน ้าท่วม และไฟไหม้ สาหรับงวดประจาปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558
กาไรสุทธิ
บริ ษั ท ฯ มี กาไรสุท ธิ สาหรั บ งวดประจ าปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 รวม 238 ล้ า นบาท ซึ่ง ลดลงจากช่ ว ง
เดียวกันของปี 2556 เป็ นจานวน 91 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 28
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ สาหรับงวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 385 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2557 เป็ นจานวน 147 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 62 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง
เครื่องบิน การขยายสาขาศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์ การบริหารจัดการช่องทางจาหน่าย และการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 รวม 110 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2558 จานวน 27 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 20 เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

งบกระแสเงินสด (ฉบับย่ อ)
หน่วย: ล้ านบาท

1 มกราคม 2556
ถึง
31 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2557
ถึง
31 ธันวาคม 2557

1 มกราคม 2558
ถึง
31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2559
ถึง
30 มิถุนายน 2559
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668

307

590

195

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(164)

(129)

(366)

(208)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(148)

(148)

(148)

(148)

356
675

30
1,074

76
1,127

(161)
1,268

42

24

65

5

1,074

1,127

1,268

1,112

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ปลายปี

บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อซื ้อเครื่ องจักร ปรับปรุงโรงงาน และเพิ่มสาขาร้ านกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์ ทุกปี จึงส่งผลให้ มี
การใช้ เงินเพื่อการลงทุนในทุก ๆ ปี ส่วนกระแสเงินสดออกจากกิจกรรมจัดหาเงินคือการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริ ษัทฯ
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
บริษัทฯ ต้ องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สาคัญได้ แก่ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสีย่ งจาก
อัตราดอกเบี ้ย และความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเกิดจากการที่บริษัทฯ มีรายได้ จากการขาย
ต่างประเทศ และรายการซื ้อจากต่างประเทศที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากบริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝากไว้ กบั สถาบันการเงินและเงินลงทุนอื่น ความเสีย่ งจากสินเชื่อเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อ
และเงินฝากกับสถาบันการเงิน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้ อนุพนั ธ์ ทางการเงินเพื่อบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้ สญ
ั ญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเฉพาะกรณี
บริษัทฯ ได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั ้น บริษัทฯ บริหารความเสีย่ งจาก
อัตราดอกเบี ้ยโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้ มีระยะเวลาครบกาหนดไถ่ถอนและอัตรา
ดอกเบี ้ยที่แตกต่างกัน
บริษัทฯ ไม่มีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ
ฝากเงินไว้ กับสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริ ษัท ฯ จะจากัดความเสี่ยงโดยการกระจายเงิน
ฝากไม่จากัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง่ และสาหรับเงินสดส่วนเกินจะนาไปลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า
หรือเงินลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ครบกาหนดชาระ 90 วัน ซึง่ บริษัทฯ ไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว
ความเสี่ยงด้ านวัตถุดิบ
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บริษัทฯ จัดซื ้อวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิต ทั ้งจากผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์
ผงคาร์ บอนด์แบล็ค เส้ นใยสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เป็ นวัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตยางรถยนต์ ซึง่ วัตถุดิบในแต่ละ
ชนิดสามารถจัดหาได้ จากผู้ผลิตทั ้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
และติดตาม ประเมินผล การบริ หารการใช้ วัตถุดิบอย่ างเป็ นระบบ และจัดทาแผนรองรั บกรณีเ กิดภาวะการขาดแคลน
วัตถุดิบ หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ ร่วมมือกับกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อป้องกันและ
บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบร่ วมกัน ซึง่ จากความร่ วมมื อกันนี ้
ทาให้ บริษัทฯ มีความมัน่ ใจในแผนรองรับปั ญหาและความเสีย่ ง และมัน่ ใจว่าสามารถรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
ได้ ซึง่ จะลดความเสียหายต่อการผลิตของบริษัทฯ
ความเสี่ยงด้ านการตลาด
ตลาดยางรถยนต์สามารถจาแนกเป็ นสองตลาดดังนี ้
(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original equipment market หรือ OEM)
ความเสีย่ งด้ านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึง่ ความต้ องการ
ใช้ ยางรถยนต์ของตลาด OEM ขึ ้นอยู่กบั ปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศ
ถึงแม้ ว่าตลาดโรงงานประกอบรถยนต์จะมีอตั รากาไรที่ต่ากว่าตลาดอื่น ตลาดนี ้มีความสาคัญต่อบริษัทฯ
เนื่องจากความสัมพันธ์ ระหว่างตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ และตลาดยางรถยนต์ทดแทน เพราะผู้บริ โภคมีแนวโน้ มทีซ่ ื ้อ
ยางเพื่อเปลีย่ น ซึง่ เป็ นของบริษัทเดียวกับยางชุดเดิมของรถยนต์
ในปี 2559 รัฐบาลได้ มีการใช้ โครงสร้ างภาษี สรรพสามิตใหม่ที่สงู ขึ ้น เป็ นผลให้ ตลาดรถยนต์ในประเทศมีความ
เสีย่ งหดตัว ยอดการผลิตรถยนต์ มีความเสีย่ งลดลง ทาให้ ความต้ องการใช้ ยางรถยนต์ สาหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์
หดตัวลงเช่นกัน ซึง่ บริษัทฯ ได้ ประเมินความเสีย่ งในจุดนี ้ไว้ แล้ ว และบริหารจัดการความเสีย่ งด้ วยการเพิ่มยอดจาหน่ายใน
ตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกค้ าในอนาคตของตลาด OEM เพิ่มมากขึ ้น
(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market)
ความต้ องการใช้ ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน ขึ ้นอยู่กบั ปริมาณรถยนต์ที่ยังใช้ งานอยู่ ซึง่ มีอตั ราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
รายได้ หลักของบริษัทฯ มาจากการจาหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน ซึง่ มีอตั รากาไรที่สงู กว่า
ตลาด OEM ดังนั ้นตลาดยางรถยนต์ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขันที่สงู มาก นอกจากนี ้ด้ วยจานวนผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ยางรถยนต์ ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ การแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้ วย ทั ้งการแข่งขันด้ านราคาและการส่งเสริมการ
ขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ ามาทาตลาดของยางรถยนต์ระดับรอง ซึง่ ใช้ กลยุทธ์ การตัดราคาทาให้ ภาวะการแข่งขันใน
ตลาดดุเดือดมากยิ่งขึ ้น และปั จจัยเสีย่ งจากภาวะความไม่สงบทางการเมือง ยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของตลาดในปี 2559
เพื่อบริหารปั จจัยเสี่ยงข้ างต้ น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดยางรถยนต์ทดแทน บริษัทฯ มุ่ง
สร้ างแบรนด์ก๊ ดู เยียร์ สคู่ วามรับรู้ของผู้บริ โภค ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง ยึดคุณค่านวัตกรรมที่เป็ นเลิศ และความ
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ปลอดภัย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปรับปรุงการสือ่ สารกับ ผู้บริโภคและผู้จัดจาหน่าย เพิ่มกลยุทธ์
ทางการตลาด และเน้ นการขยายช่องทางจาหน่ายในทุกทาง โดยศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เป็ นช่องทางจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์ เป็ นหลัก
ตลาดยางเครื ่องบิ น
ปั จจัยเสี่ยงสาหรับตลาดยางเครื่องบินในส่วนของตลาดส่งออก เกี่ยวเนื่องกับจากสภาวะเศรษฐกิจแถบทวีปยุโรป
และทวีปอเมริ กา ซึง่ เศรษฐกิจไม่ดีและอยู่ในสภาวะทรงตัว และอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน การท่องเที่ยว ทาให้
ความต้ องการในการใช้ ยางเครื่องบิน อาจแปรผันตามปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้ มลดลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาค
เอเชีย ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีปริ มาณการเพิ่มขึ ้นของจานวนเครื่องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
อินเดีย
สาหรับตลาดในประเทศ ปั จจุบนั ความต้ องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ บริษัทฯ บริหารจัดการความต้ องการใน
ส่วนนี ้ด้ วยการนาเข้ ายางประเภทดังกล่าวจากบริษัทในเครือของกู๊ดเยียร์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
4.3 การประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน (ถ้ ามี) โดยระบุถงึ ข้ อสมมติฐาน และสอบทานตัวเลขโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระว่ าประมาณการผลการดาเนินงาน
ได้ จดั ทาขึน้ โดยความระมัดระวัง
ไม่มี
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4.4 รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ผู้ บริ หาร และผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์ *
กรรมการบริหาร
นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์ *
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
นายคริ สโตเฟอร์ เดอลานี*
กรรมการ
นายโอลิเวอร์ โกลล์*
กรรมการ
นายวีฮอง เค็ก*
กรรมการ
นายอรรถพร ข่ายม่าน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่ งเรืองกิจ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
*เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับการลงทุนและเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันในครั ้งนี ้ และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการเข้ าทา
รายการดังกล่าว
รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์

กรรมการผู้จดั การ

นาย ลีอนั โดร อาร์ กิเบ
นาย ฮันดัล ซิง

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อานวยการโรงงาน

นาย สุภลัทธ์ จิตต์ธรรมวาณิช
นางสาว สุภัทรา ปิ วรบุตร

ผู้อานวยการฝ่ ายซัพพลายเชน – ส่วนงานยางรถยนต์
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

นาย ไพโรจน์ สุทธิประภา
นางสาว ทิพย์สดุ า เพชรธนะกุล

ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

นาย พงศธร อาภาภิรม
นาย พิสทุ ธิ์ ธนบดีภัทร์

ผู้อานวยการฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์
หัวหน้ าฝ่ ายขายและการตลาดผู้ประกอบรถยนต์

นางสาว ณภัทร ธัญญกุลสัจจา
นางสาว ภัคพิมพ์ หลักทอง

เลขานุการประจาบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฏหมาย
ผู้จดั การแผนกความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
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รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 มีดงั นี ้
ลาดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1
2

เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 1
กลุม่ ศรีเฟื่ องฟุ้ง

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

4,942,418

66.79

1,130,544
17,224

15.28
0.23

- นาง บุญเรือน ศรีเฟื่ องฟุ้ง

1,200

- Mrs. Darawan Saluck

33,200

0.02
0.45

- บริษัท บุญทรง จากัด

141,900

- บริษัท บุญเพิ่มพูน จากัด

419,160

- Ekkachai Import Export Co., Ltd.

- Mrs. Arunee Srifeungfung

7,600

1.92
5.66

38

0.10
0.00

30,000

0.41

- บริษัท ศรีพี่น้อง จากัด

208,240

2.81

- บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ ไพร์ ส จากัด

209,864
33,000

2.84
0.45

- นายธาวิน ศรีเฟื่ องฟุ้ง

9,000

0.12

- นางสาวชัญญา ศรีเฟื่ องฟุ้ง

9,000

0.12

180

0.00

10,190

- Mrs. Kanchana Srifeungfung
- นางสาวกัลยาณี ศรีเฟื่ องฟุ้ง

- นายชัยณรงค์ ศรีเฟื่ องฟุ้ง

- นายไกดา ศรีเฟื่ องฟุ้ง
- นายณัฐ ศรีเฟื่ องฟุ้ง

748

3

- นางวลัยวรรณ ศรีเฟื่ องฟุ้งในฐานะผู้จดั การมรดกของ
นายวีร์ อัสสพิมลเวสส์
BNP Paribas Securities Services, London Branch

0.14
0.01

431,900

5.84

4
5

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนโกรท
บริษัท เตชะไพบูลย์ จากัด

87,100
73,480

1.18
0.99

6
7

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสมาร์ ทแคปปิ ตอลเพื่อการเลี ้ยงชีพ

70,900
33,400

0.96
0.45

8
9

บริษัท วรวัฒน์ จากัด
State Street Bank Europe
นายวีระศักดิ์ ศรีสีคิ ้ว

33,000
24,000

0.45
0.24

23,300

0.24

10
1

เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับการลงทุนและเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันในครั ้งนี ้ และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการเข้ าทา
รายการดังกล่าว
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รายชื่อผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ ที่อยู่ภายใต้ ผ้ มู ีอานาจควบคุมและผู้ถือหุ้นใหญ่
ประเภท

จานวนผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นกลยุทธ์
1.1 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริหาร รวมถึง เครื่อญาติ
และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (นางบุญเรือน ศรีเฟื่ องฟุ้ง)
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้ อยละ 5% หรือมากกว่าโดยนับรวม
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (บริษัท บุญเพิ่มพูน จากัด)
1.3 บุคคลอื่นที่มีอานาจควบคุม (บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์
ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี)
2. หุ้นที่ซื ้อคืน
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเชิงกลยุทธ์ )
4. ผู้ถือหุ้นที่มีจานวนกรรมการน้ อยกว่า 1 ตาแหน่ง
Total

จานวนหุ้น

ร้ อยละของหุ้นที่
จาหน่ายแล้ ว (หุ้น
สามัญเท่านั ้น)

1

1,200

0.02

1

419,160

5.66

1

4,942,418

66.79

499
166
668

2,035,350
1,872
7,400,000

27.5
0.03
100

4.5 ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
อ้ างอิงถึงข้ อ 17: ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่ างมีนัยสาคัญ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีท่ มี ีความไม่ เพียงพอ
ให้ ระบุถงึ แหล่ งที่มาของเงินทุนเพื่อทารายการนี ้
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั ้งที่ 6/2559 มีความเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไม่เพียงพอต่อ
การลงทุนสร้ างโรงงาน ดังนั ้นบริษัทฯ คาดว่าจะต้ องกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง
พ.ศ. 2571 จากการสอบถามเบื ้องต้ นกับสถาบันการเงิน บริษัทฯ คาดการณ์ ว่าจะสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ ถึง 2,000 ล้ าน
บาท ซึง่ เพียงพอสาหรับโครงการลงทุน
คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้ อเรียกร้ องที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถอื หุ้น ที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรง
หรื อทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
หน่วย: พันบาท

รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ก) รายได้ จากการขาย

1 ม.ค. 2556 1 ม.ค. 2557 1 ม.ค. 2558
ถึง
ถึง
ถึง
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

1 ม.ค.2559
ถึง
30 มิ.ย. 2559

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)
รายได้ จากการขายสินค้ าสาเร็ จรู ป
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน

รายได้ จากการขายเครื่ องจักรและอะไหล่
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
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314,625

315,491

400,114

192,585

1,694,967

1,855,878

1,837,692

757,840

2,009,592

2,171,369

2,237,805

950,425

55,219

8,760

6,726

1,712

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)

หน่วย: พันบาท

รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ข) การซือ้ สินค้ าและบริ การ
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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 มิ.ย. 2559
ซือ้ วัตถุดิบและสินค้ าสาเร็ จรู ป
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

ซือ้ เครื่ องจักรและอะไหล่ เครื่ องจักร
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

ค่ าสิทธิทางการค้ า
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
ค่ าบริ การทางด้ านเทคนิคการผลิต
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
ค่ าบริ หารจัดการ
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

128,692

136,231

114,327

57,876

272,000

237,986

250,559

206,608

400,692

374,217

364,886

264,484

32,501
17,656

6,235
22,375

11,043
81,742

505
8,814

50,157

28,610

92,785

9,319

163,714

175,796

180,833

83,462

18,569

25,674

36,199

14,931

142,468

173,738

183,385

92,430

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)

หน่วย: พันบาท

รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค) ยอดค้ างชาระที่เกิดจากการซือ้ และขายสินค้ าและบริ การ
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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 มิ.ย. 2559
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

ลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

เจ้ าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กู๊ดเยียร์ อเมริกา
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน - กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

60,744

84,146

102,606

91,565

391,482

402,554

458,163

317,875

452,227

486,700

560,769

409,440

551

14,057

1,266

4,326

70,254

27,182

19,765

30,534

70,806

41,239

21,031

34,860

11,464
35,620

35,201
63,440

16,238
100,724

16,235
73,615

47,083

98,641

116,962

89,850

32,716
19,689

34,698
28,940

37,621
25,821

30,743
21,514

52,405

63,638

63,442

52,257

หน่วย: พันบาท

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสาคัญ
ง) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสาคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอื
้ ่น

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 มิ.ย. 2559
48,207
41,854
38,504
20,523

เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เมือ่ เกษี ยณอายุ

6,774

7,736

8,231

4,504

54,981

49,590

46,735

25,027

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่บริ ษัทฯ ทาในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
สัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการขายยางเครื่องบินของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาและยังไม่สิ ้นสุดสัญญา มีดงั นี ้

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกัน (สารสนเทศ 2)
คู่สญ
ั ญาของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย
ช่วงเวลาที่สญ
ั ญามีผล
บริษัทสายการบินขนาดใหญ่ ที่มีฐาน 2558 ถึง 2561
อยู่ในประเทศไทย
บริ ษั ท ให้ บ ริ การซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งบิน 2558 ถึง 2561
พาณิชย์ ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทย

หน้า 62

สรุปสัญญา
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เข้ าทาสัญญาเป็ นผู้จัดหา และ
ขายยางเครื่องบินยี่ห้อกู๊ดเยียร์ ทั ้งยางใหม่และยางหล่อ
ดอก ให้ กบั คู่สญ
ั ญา
กู๊ดเยี ยร์ ประเทศไทย เข้ า ท าสัญา ให้ คู่สัญญา เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายยางเครื่องบินยี่ห้อกู๊ดเยียร์

ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
อ้ างถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่ แนบมากับหนังสือเชิญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ครั ้งที่ 1/2559
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทฯ
ระบุไว้ ในข้ อ 15: ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ และข้ อ 16:
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามข้ อ 15 ข้ างต้ น
แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ ผ้ ูถอื หุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้ อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อย
1 ราย เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
กรุณาอ้ างถึงแบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2559 นี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง)
ประธานคณะกรรมการ

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 นิยามกรรมการอิสระ
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ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั มหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ และ
อย่า งน้อ ยสามคนที่ ส ามารถให้ค วามเห็ น อย่า งตรงไปตรงมาในเรื่ อ งที่ ส าคัญและปราศจากการครอบงาจากกลุ่ ม ที่ มี
ผลประโยชน์อื่นใด เรี ยกว่า กรรมการอิสระ ในกรณี ของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระ
อยู่ 3 คน จากจานวนกรรมการ 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
นายอรรถพร ข่ ายม่ าน
(อายุ 72 ปี )
นายเย็บ ซู ชวน
(อายุ 67 ปี )

นางสาวชนาพรรณ จึง
รุ่งเรืองกิจ
(อายุ 40 ปี )

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่
49/93 หมู่บา้ นปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53
ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
กรรมการอิสระ
53/259 หมู่บา้ นลัดดาวัลย์ รังสิ ต หมู่ที่ 1
กรรมการตรวจสอบ และ
ถนนรังสิ ต-ปทุมธานี ตาบลบ้านกลาง อาเภอ
ประธานกรรมการสรรหาและธรร เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
มาภิบาล
กรรมการอิสระ
156 ซ.หมู่บา้ นเลคไซด์วิลล่า 2 แขวงดอกไม้ เขต
กรรมการตรวจสอบ และ
ประเวศ กรุ งเทพมหานคร
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

บริ ษ ัท ได้ก าหนดนิ ย ามกรรมการอิ สระไว้ตามข้อ กาหนดขั้น ต่ าของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1) ไม่มีธุรกิจหรื อการงานที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจโดยอิสระของตน
2) ไม่ถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมถึง
หุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
3) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง หรื อพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจาจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผู ้ถื อ หุ ้น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท นอกจากนี้ จะต้อ งไม่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ เงิ น เดื อ นประจ าจากบริ ษทั บริ ษ ัท ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
4) ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้เ สี ย ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้อ ม ทั้ง ในด้า นการเงิ น และการบริ ห ารงานในบริ ษ ัท
บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
5) ไม่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6) ต้องเป็ นผูท้ ี่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
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นายอรรถพร ข่ ายม่ าน
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี )

72

ที่อยู่

49/93 หมู่บา้ นปานทิพย์ ซอยอ่อนนุช 53 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250

ประสบการณ์ การทางาน
2544 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2542-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

2535– 2539

กรรมการผูจ้ ดั การ สานักงาน ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ กรุ งเทพ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in Australia
- Associateship in Accounting: Western Australia Institute of Technology, (Now - Curtin University of
Technology)
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ IOD – DCP and DAP Certificate
สั ดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ าม

1)
2)

ความสั มพันธ์ ระหว่ างกรรมการ

ไม่เคยทาธุรกิจกับบริ ษทั ที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิ บปี ที่ผ่านมา
ไม่เคยดาเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริ ษทั ระหว่างสองปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
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นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ / กรรมการรตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

อายุ (ปี )

67

ที่อยู่

53/259 หมู่บา้ นลัดดาวัลย์ รังสิ ต หมู่ 1 ถนนรังสิ ต-ปทุมธานี ตาบลบ้านกลาง
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ประสบการณ์ การทางาน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั

กรรมการ, สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อนสั นติภาพ
ประธาน, สภาหอการค้ าแห่ งประเทศมาเลเซีย
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร, บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

Industrial Management and Engineering, Massey University, New Zealand

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ IOD - DCP
สั ดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ าม

1)
2)

ความสั มพันธ์ ระหว่ างกรรมการ

ไม่เคยทาธุรกิจกับบริ ษทั ที่อาจขัดต่อกฎหมายในระยะเวลาสิ บปี ที่ผ่านมา
ไม่เคยดาเนินกิจการใดที่อาจขัดแย้งกับบริ ษทั ระหว่างสองปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
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บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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หนังสื อมอบฉันทะ
Proxy
เขียนที่ ………………………………………………..
Written at

วันที่ …... เดือน ………...………… พ.ศ. …...…………
Date

(1)

Month

Year

ข้าพเจ้า ……………….……………………. สัญชาติ ……………….. อยู่บา้ นเลขที่ ………………...ถนน………………………..……..…
I/We,

Nationality

Residing at No.

Road

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

(2)

District

Province

Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม …………….…………………………. หุน้
as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited holding a total number of

shares,

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................................เสี ยง
and have the rights to vote equal to

(3)

votes

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิ สระตามรายละเอี ยดในหนังสื อเชิ ญประชุม)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Directors of which detailed in the AGM invitation letter)

1. ชื่อ นายอรรถพร ข่ายม่าน
Mr.Athaporn Khaimarn

อายุ 72 ปี , อยู่บา้ นเลขที่ 49/93 หมู่บา้ นปานทิพย์
Age 72 years, residing at 49/93 Parnthip Village

ตาบล/แขวง ประเวศ

อาเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

Subdistrict Pravate

District Pravate

2. ชื่อ นายเย็บ ซู ชวน
Mr. Yeap Swee Chuan

3.

Province Bangkok

ถนน อ่อนนุช 53
Road Onnuch 53

รหัสไปรษณี ย ์ 10250
Postal Code 10250

หรื อ
or

อายุ 67 ปี , อยู่บา้ นเลขที่ 53/259 หมู่บา้ นลัดดาวัลย์ รังสิ ต หมู่ที่ 1 ถนนรังสิ ต-ปทุมธานี
Age 67 years, residing at 53/259 Laddawan Rangsit Village Moo 1 Road Rangsit-Pathumthani

ตาบล/แขวง บ้านกลาง

อาเภอ/เขต บ้านกลาง จังหวัด ปทุมธานี

รหัสไปรษณี ย ์ 12000

หรื อ

Subdistrict Ban Klang

District Ban Klang Province Pathumthani

Postal Code 12000

or

ชื่อ ………………………………………….. อายุ ……… ปี อยู่บา้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

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

หรื อ

Subdistrict

or

District

Province

Postal Code

4. ชื่อ ………………………………………….. อายุ ……… ปี อยู่บา้ นเลขที่ …..………….ถนน ............................................................
Mr./Mrs./Miss

Age

years, residing at

Road

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

District

Province

Postal Code

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

Age

years, residing at

Road

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

District

Province

Postal Code

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
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คนใดคนเหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุ งเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 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)

จานวนคะแนนเสี ยงทีข่ ้ าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนีด้ ังนี้
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting is as follows:

เท่ากับจานวนหุน้ ทั้งสิ้ นที่ขา้ พเจ้าถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามข้อ (2).
The Total number of voting shares held by me/us under item (2)

บางส่ วน คือ หุน้ สามัญ ............................................ หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ ............................................ เสี ยง
Partly, being:

(5)

ordinary share(s), with

voting right(s)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows:

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

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

Agenda 1

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 48

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

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าทารายการได้ มาซึ่ งสิ นทรั พย์ ในโครงการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตและดาเนินการผลิตยางเครื่ องบินประเภท
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้ องกับโครงการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตและดาเนินการผลิตยางเครื่ อ งบิ น
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

Agenda 4

Other Business (if any)

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

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

(6)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ…………………………………………………
The proxy’s statement or any other evidences (if any) ……………….…………………………………..

(7) การลงคะแนนเสี ย งของผู้ รับ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ไ ม่ เป็ นไปตามที่ร ะบุ ไว้ ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่ า การลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ ถูกต้ องและไม่ ใช่ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting
as a shareholders.

(8) ในกรณีทขี่ ้ าพเจ้ าไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสี ย งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ ชัดเจน หรือในกรณีทที่ ปี่ ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด
ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผ่ ู้รับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ ถือเสมือนว่ าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act (s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed ……..………………………………… ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed ……………………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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หมายเหตุ: ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the
Proxy Form (No. 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจ านวน
หุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one
proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

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

3. ในกรณีทมี่ ีวาระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่ าวาระทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่ อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B
as attached.

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข / Supplementary Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
The proxy as a shareholder of Goodyear (Thailand) Public Company Limited

สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุ งเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่
518/8 ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
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 5 1 8 / 8 Ploenchit Road, Bangkok 1 0 3 3 0 , Thailand, or at any adjournment thereof to any other
date, time and venue.

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

Subject:

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

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง

เลือกตั้งกรรมการ

Agenda

Election of Directors (continued)

Subject:

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated director

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplementary Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed .………………………………… ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed …….………………………… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
หน้า 72
เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
-

ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อ
เอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทาง
กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
-

-

ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 ให้ผูร้ ั บมอบ
ฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ให้เข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่ จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ ละวาระของการประชุ มว่า เห็นด้ว ย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกาหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญผูม้ อบฉันทะต้อง
ลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณี ผ้ ู ม อบฉั น ทะเป็ นบุ คคลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย: ภาพถ่ า ยบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัว
ข้าราชการของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(2) กรณี ผ้ ู ม อบฉั น ทะเป็ นบุ คคลธรรมดาสั ญชาติ ต่ างด้ าว: ส าเนาใบส าคัญประจาตัวคนต่ างด้าว หรื อ หนังสื อ
เดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทาง
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล:
- นิติบุคคลไทย: สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรั บรองที่ได้ออกให้ไม่
เกิน 60 วัน ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิ ติบุคคลนั้น ๆ ตามที่ปรากฏใน
หนังสื อรับรอง พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการของกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติบุคคลต่างด้าว: ผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราบริ ษทั ในหนังสื อ
มอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) หรื อหน่ วยงานซึ่ งมีอานาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสื อมอบ
ฉั น ทะฉบับ นั้น ให้เ จ้าหน้าที่ ผูม้ ี อ านาจของสถานทู ต ไทย หรื อ สถานกงสุ ล ไทย หรื อ เจ้า หน้า ที่ ผูไ้ ด้รับ
มอบหมายให้ท าการแทนบุ ค คลดังกล่า ว หรื อ บุ ค คลซึ่ งสามารถให้ก ารรั บ รองที่ สมบู รณ์ ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นทาการรับรองผูร้ ับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) อีกชั้นหนึ่ง
(4) กรณี ใช้ การพิมพ์ ลายนิ้ วมือแทนการลงลายมือชื่ อ : ให้พิมพ์ลายนิ้ วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า
“ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ายของ .......” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูน้ ้ นั และ
ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
หน้า 73
เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
(5) ในการประชุมใหญ่วิสามัญของผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ถ้าผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือ
หุ ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะ หรื อเลือก
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่งเป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- นายอรรถพร ข่ ายม่ าน
ที่อยู่ 49/93 หมู่บา้ นปานทิพย์ ซอยอ่อนนุ ช 53 ถนนอ่อนนุ ช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
10250
- นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)
ที่อยู่ 53/259 หมู่บา้ นลัดดาวัลย์ รั งสิ ต หมู่ 1 ถนนรั งสิ ต-ปทุมธานี ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองจังหวัด
ปทุมธานี 12000
(6) ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ได้ จัดทาขึ้น
และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังเลขานุการบริ ษ ัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
โปรดส่ งถึงบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสามวันทาการ หรื อภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
(7) ผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ /
หนังสื อเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณี ผ้ ูถือหุ้ นถึงแก่ กรรม: ให้ผูจ้ ัดการมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดย
จะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่ งตั้งให้เ ป็ นผูจ้ ัดการมรดก ซึ่ งลงนามรั บรองโดยผู ้มีอานาจ อายุไม่เกิน หกเดือน ก่อนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณี ผ้ ูถือหุ้ นเป็ นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น
เข้าร่ วมประชุมแทน และ/หรื อ สาเนาคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ กครอง ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยบิดา หรื อมารดา หรื อ
ผูป้ กครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็ นหลักฐานโดยจะต้องนาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ถ้ามี) หรื อสาเนาทะเบียน
บ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณี ผ้ ูถือหุ้ นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ: ให้ผูอ้ นุ บาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุ บาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ซ่ ึ งลงนาม
รับรองโดยผูม้ ีอานาจอายุไม่เกินหกเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
การลงทะเบี ยนเพื่อเข้ าประชุม
เจ้าหน้าที่บริ ษทั จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งชัว่ โมงหรื อตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป
บริษัทฯ สงวนสิ ทธิที่จะอนุญาตให้ บุคคลที่มีเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนเข้ าร่ วมการประชุมเท่ านั้น
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กฏและข้อบังคับของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีเ่ กีย่ วกับการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
1. การประชุ มผู้ถือหุ้น
1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุ ้น
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่ งมีหุน้
นับรวมกันได้ไ ม่น้อ ยกว่า หนึ่ งในสิ บ ของจานวนหุ ้นที่จ าหน่ า ยได้ท้ งั หมดจะเข้า ชื่ อกันทาหนังสื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 32. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เ คียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 33. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า เป็ น
เรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่ งผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา คาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิจการของ
บริ ษทั ได้จดั การไป
2)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
3)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
4)
การเลือกตั้งกรรมการ
5)
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
6)
กิจการอื่น ๆ
ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ มผู ้ถื อ หุ ้น ในการประชุ มสามัญประจ าปี เพื่ อ พิ จารณาอนุ มัติ งบดุ ล และบัญชี ก าไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
หน้า 75
กฏและข้อบังคับของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีเ่ กีย่ วกับการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
1)
สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี
2)
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
1.2. องค์ประชุม
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า ยีส่ ิ บห้า
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้น ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่ ง ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่า การประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัด เพราะ ผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ให้นัดประชุมใหม่แ ละให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือ หุ ้นไม่น้อ ยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวัน ประชุ ม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
1.3. คะแนนเสี ยง
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1)
2)
3)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงข้างมาก
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก)
ข)
ค)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

2. เงินปันผล
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร รวมทั้งกาไรสะสม ในกรณี ที่บริ ษทั มียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
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กฏและข้อบังคับของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีเ่ กีย่ วกับการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
3. กรรมการ
ข้อ 12. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ย งที่ มีอ ยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ ที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี
หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
นั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10 แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2558 แบบรูปเล่ม

แผนที่สถานทีป่ ระชุมใหญ่ วสิ ามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ห้องประชุม R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุ งเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2 125 5000
โทรสาร: 0 2 125 5001
รถไฟฟ้ า BTS สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 2
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