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17 กันยายน 2563
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ "กู๊ ดเยียร์ ประเทศไทย") ขอแจ้งให้
ทราบว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4ก/2563 ซึ่งประชุม ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิรายการซือ้ เครื่อง VMI 248 สาหรับการผลิตยางรถยนต์ ("โครงการ") เพื่อ
ติดตัง้ บนพืน้ ที่โรงงานเดิมในจังหวัดปทุมธานี โดยมีมูลค่าประมาณ 96 ล้านบาท (โดย 40 ล้านบาทเป็ น
มูลค่าของเครื่อง VMI 248 และ 56 ล้านบาทเป็ นค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม) จากบริษัทกู๊ดเยียร์ในประเทศจีน
Goodyear Dalian Tire Company Limited ซึ่ง เป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ระหว่า งบริ ษั ท กับ Goodyear
Dalian Tire Company Limited ("กู๊ ด เยี ย ร์ ประเทศจี น ") ซึ่ง เป็ น บริษั ท ย่อ ยที่ ถื อ หุ้น ทั้ง หมดโดย The
Goodyear Tire & Rubber Company ("กู๊ดเยียร์ อเมริกา") ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ
การเข้าทารายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการกับกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปนีร้ วมเรียกว่า "หลั กเกณฑ์การทารายการที่
เกี่ ยวโยงกั น") มี มูล ค่าเท่ากับร้อยละ 2.7 ซึ่ง ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ี มีตัวตนสุทธิ (Net
Tangible Asset) จากงบการเงินที่ได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท สาหรับงวดหกเดื อน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 (3,504 ล้านบาท) (ร้อยละ 3 เท่ากับ 105 ล้านบาท)
ดังนัน้ ตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
การได้มาซึ่งเครื่อง VMI 248 ภายใต้โครงการดังกล่าว ถือเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อ
คานวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
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บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("หลักเกณฑ์ในการได้มาหรือ
จาหน่ายไป") ขนาดของโครงการคือร้อยละ 1.5 ซึ่งคานวณตามหลักเกณฑ์ขอ้ 3 (มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน) ทัง้ นี ้ บริษัทมิได้เข้าทาธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์อ่ืนใดในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริษัทจะมีมติอนุมตั โิ ครงการ ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลการเข้าทาธุรกรรมของโครงการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และไม่ตอ้ งจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการและการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อพิจ ารณา
อนุมตั กิ ารเข้าทาโครงการดังกล่าว
สารสนเทศเรื่องรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1. วันทีค่ าดว่าจะเข้าทารายการ
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2563 เป็ นต้นไป
บริษัทไม่มีการทารายการเกี่ยวโยงกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่จะมีการตกลงเข้าทารายการนี ้
2. คู่กรณีทเี่ กี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัทมีแผนที่จะเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน
เพื่อซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (เครื่อง VMI 248) (รายการเกี่ยวโยงกัน)
ผูซ้ ือ้ :
ผูข้ าย:

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย
กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กบั กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (กู๊ดเยียร์
อเมริกา)
ปั จจุบนั กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย โดยถือหุน้
ร้อยละ 66.79 ของหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย
กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นบริษัทผลิตยางรถยนต์และยางเครื่องบินที่มีช่ือเสียงระดับโลก
ซึ่งมีโรงงานทัง้ หมด 49 โรงงาน ใน 22 ประเทศทั่วโลก อีกทัง้ ยังมีศนู ย์บริการขายยาง
และซ่อมบารุงรถยนต์อยูถ่ ึง 1,100 ศูนย์ เพื่อจาหน่ายยางและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
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การซ่อมรถยนต์ และหล่อดอกยาง และยัง ให้บริการรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ท่ีใหญ่
เป็ นอันดับต้น ๆ ของโลก และได้ให้สิทธิ ในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิ บตั รการ
ผลิตและการให้บริการทางด้านเทคนิค เครื่องจักร วัตถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การบริหารงาน รวมถึงนโยบายการดาเนินงานแก่ก๊ดู เยียร์ ประเทศไทย
(2)

Goodyear Dalian Tire Company Limited (กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน)
กู๊ดเยียร์ อเมริกา ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ถือหุน้ ร้อยละ 78.32 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน ผ่านบริษัท Goodyear S.A.

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
3.1 รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการลงทุ น ในด้ า นก าลั ง การผลิ ต และ
ความสามารถในการได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูจ้ ดั หายางรถยนต์ OE
ให้แก่ลกู ค้า
รายละเอียดเครื่อง VMI 248
VMI 248 เป็ นเครื่ อ งผลิ ต และบ่ ม ยาง โดยเป็ นเครื่ อ งที่ ต รงกั บ
แพลตฟอร์มการผลิตที่มีอยู่ในประเทศไทยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์
สถานที่
ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่เดิมของโรงงานกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
โดยไม่มีการก่อสร้างอาคารใหม่
สินค้าที่ตอ้ งการผลิต
ยางรถยนต์เรเดียล
กลุม่ ลูกค้า
กลุม่ ลูกค้าผูผ้ ลิตรถยนต์ และผูบ้ ริโภคทั่วไป
ระยะเวลาการลงทุ น และเงิ น เดือนกันยายน 2563 โดยใช้เงินลงทุนจาก
ลงทุน
1 เงินสดที่บริษัทถือครองอยูใ่ นปัจจุบนั
2 เงินสดที่มาจากการดาเนินงานในอนาคตของบริษัท ในส่วนของ
ธุรกิจปัจจุบนั
3.2 รายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน
การซือ้ เครื่อง VMI 248
มูลค่าที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึน้ : ประมาณ 96 ล้านบาท
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รายละเอียด:

กู๊ ด เยี ย ร์ ประเทศไทย จะซื ้อ เครื่ อ ง VMI 248 จากกู๊ ด เยี ย ร์
ประเทศจีนเพื่อผลิตยางรถยนต์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การผลิต

3.3 มูลค่ารวมของรายการ
รายการเกีย่ วโยงกัน
ตารางต่อไปนีแ้ สดงการคานวณมูลค่าของรายการเกี่ ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ก ารทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
หน่วย: ล้านบาท
การดาเนินการตามสัญญาจัดหาอุปกรณ์และบริการ
มูลค่าที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึน้ (โดยประมาณ)
96
สินทรัพย์มีตวั ตนสุทธิของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย*
3,504
ขนาดของรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (ร้อย
2.7
ละ)
*จากงบการเงินของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ที่ได้ผ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ขนาดรวมของรายการเกี่ ยวโยงกันคิดเป็ นร้อยละ 2.7 ของ สินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ ของ
บริษัทที่ระบุในงบการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ได้ผ่านการสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทซึ่งถือเป็ นรายการขนาดกลาง (ไม่สงู กว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ) ดังนัน้
บริษัทจึงต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ เ กี่ ยวข้องกับโครงการลงทุนต่อตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ภายใต้
หลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและการชาระราคา
รายการเกี่ยวโยงกัน
การซือ้ เครื่องจักร VMI 248
ก. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน:
ประมาณ 96 ล้านบาท
ข. นโยบายการชาระราคา:
นโยบายการช าระราคาของรายการเกี่ ย วโยงกัน เป็ น ไปตาม
นโยบายภายในของกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ และคาดการณ์ว่าราคา
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จะถูกชาระผ่านระบบการชาระราคาระหว่างกู๊ดเยียร์ ประเทศ
ไทย กับ กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน
5. เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
รายการเกี่ยวโยงกัน
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จะซือ้ เครื่องจักรผลิตยางรถยนต์เรเดียล จากกู๊ดเยียร์ ประเทศจีน โดยราคาซือ้ จะ
คานวณจากร้อยละ 30 ของราคาต้นทุนซือ้ เดิม ซึ่งเป็ นการคานวณตามนโยบายการกาหนดราคาโอน
(Transfer pricing policy) ของกลุม่ บริษัทกู๊ดเยียร์
6. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
บริษัทคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนดังต่อไปนี ้ ตามลาดับ
1. เงินสดที่บริษัทถือครองอยูใ่ นปัจจุบนั
2. เงินสดที่มาจากการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทในส่วนของธุรกิจปัจจุบนั
7. รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงรายชื่อคณะกรรมการ ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และ/หรือ คูก่ รณี
ชื่อ
ตาแหน่ง
ความสัมพันธ์
นายลูกา้ เครปาโชลี่
กรรมการผูจ้ ดั การ  เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายจีโน การ์ซาเรลลา กรรมการบริษัท
 เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา
นายไมเคิล มาร์เตนส์

กรรมการบริษัท

 เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา

นายวีฮอง เค็ก

กรรมการบริษัท

 เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา

นายไมเคิล เดรเยอร์

กรรมการบริษัท

 เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก กู๊ดเยียร์ อเมริกา

8. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยว
โยง
กู๊ดเยียร์ อเมริกา เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ร้อยละ 66.79 จึงมีสว่ นได้เสียในการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว และกู๊ดเยียร์ อเมริกา ยังมีสว่ นในการบริหารบริษัทผ่านทางกรรมการทัง้
5 ท่านที่กล่าวถึงในข้อที่ 7. รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน

บริษัท กูด
๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
50/ 9 ถนน พหลโยธิน ก.ม.36
ตำบล คลองหนึง่ อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธำนี 12120
+66 2909-8080

กู๊ดเยียร์ ประเทศจีน มีก๊ดู เยียร์ อเมริกา เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุม
9. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการทีม่ ีส่วนได้เสีย / เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
กรรมการทัง้ 5 ท่านที่กล่าวถึงในข้อที่ 7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในโครงการและการเข้าทารายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมิได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและออก
เสียงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวของโครงการลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 4
ก/2563 และไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4ก/2563 มีความเห็นว่า โครงการและรายการเกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าว เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมและดาเนินการภายใต้เงื่ อนไขและข้อกาหนดที่
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ดังนัน้ ที่ประชุม คณะกรรมการจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิโครงการและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ทัง้ นี ้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่มีส่วนร่วมใน
การลงคะแนน
11. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต่ า งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10
ไม่มี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

