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ส่วนที 1 

ข้อมูลสรุป   

 

 บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  หรือ Goodyear (Thailand) Public Company 

Limited  ดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิต ขายและจดัจาํหน่าย ยางรถยนต ์ยางรถบรรทุก ยางรถเกรด 

และยางเครืองบิน ภายใตชื้อการคา้  "กู๊ดเยยีร์"  เพือจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายใน

ตลาดต่างประเทศทวัโลก อีกทงัยงันาํเขา้และจาํหน่ายยางรถยนตข์องบริษทัในเครือทีตงัอยูใ่นกลุ่ม

ประเทศ AFTA  

 ตลอดเวลากวา่สามทศวรรษทีบริษทัฯไดด้าํเนินกิจการมา บริษทัฯมีความมุ่งมนัทีจะทาํการผลิต

และพฒันาผลิตภณัฑย์างรถยนตแ์ละยางเครืองบินของบริษทัฯใหมี้คุณภาพสูง ไดม้าตรฐานสากล 

สามารถตอบสนองความตอ้งการและเป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคทุกระดบั ทงัตลาดภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยจะเห็นไดจ้ากการทีผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไดรั้บรางวลั และการยอมรับจากสถาบนัทีมี

ชือเสียงและไดม้าตรฐานสากล ดงันี 

 ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลการรับรองระบบจดัการต่าง ๆ ดงันี 

 -  QS 9000 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance, Australia ในปี  

 -  ISO 14001 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance, Australia ในปี  

 -  ISO/TS16949:2002 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance, Australia ในปี 2546  

 -  ISO9001:2000 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance, Australia ในปี 2547 

 -  FAA Certified for New Aircraft Tyres    

 -  FAA Certified Repair Station for Retread Aircraft Tyres 

 -  Thai DOA Certified 

 ปัจจุบนับริษทัฯไดด้าํเนินการเปลียนผูรั้บรองระบบการจดัการดา้นคุณภาพและสิงแวดลอ้ม ที

บริษทัฯไดรั้บจาก Lloyd’s Register Quality Assurance เป็น NSF International Strategic Registration, 

Ltd.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 รางวลัทีบริษทัฯไดรั้บ 

- สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ปี พ.ศ. -  

 จาก กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 

- รางวลั ซุปเปอร์ แบรนด ์ปี  (Thailand Super Brands Award 2004) 

- สถานประกอบการดีเด่นดา้นการบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานระดบัประเทศ จาก กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปีที  ติดต่อกนั  

- บริษทัผูผ้ลิตส่วนประกอบรถยนตด์ีเด่น ปี   –   จาก บริษทั ฮอนดา้ 
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-  สถานประกอบการดีเด่นดา้นความปลอดภยัและสาธารณสุข ปี  – 2545  

 จากกระทรวงสาธารณสุข 

- ผูผ้ลิตยางรถยนต์ดีเด่น ปี  จากบริษทั ฟอร์ด และ มาสดา้ 

-  ประกาศเกียรติคุณในฐานะผูส่้งสินคา้ทีมีคุณภาพและการจดัส่งสินคา้ระดบัเกรด A  จาก

โรงงานประกอบรถยนตม์ิตซูบิชิ ปี  

 จากการรับรองและรางวลัทีไดรั้บยอ่มเป็นสิงยนืยนัในความมุ่งมนัของบริษทัฯทีจะบริหารองคก์ร

ใหเ้ป็นสถานประกอบการทีมีความปลอดภยั ถูกสุขอาชีวะอนามยั และไม่ส่งผลกระทบหรือก่อใหเ้กิด

มลภาวะต่อสิงแวดลอ้มในชุมชน   

 เมือวนัที  มีนาคม พ.ศ.  ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมข้นึทีโรงงานของบริษทัในบริเวณส่วนผสม

วตัถุดิบซึงมีผลทาํให้บริษทัตอ้งหยดุดาํเนินการผลิตชวัคราว เพือการซ่อมแซมและการเปลียนแทน

เครืองจกัรและอุปกรณ์  

ทงันี บริษทัฯอยูภ่ายใตแ้ผนการบริหารความเสียงของบริษทั The Goodyear Tire & Rubber 

Company ซึงเป็นบริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ ่โดยบริษทัฯไดท้าํประกนัภยัความเสียหายของสินทรัพยไ์วก้บั

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั และบริษทัใหญ่ไดท้าํประกนัภยัความเสียหายของสินทรัพยไ์วเ้พือป้องกนั

ความเสียงเพอืใหค้รอบคลุมความเสียหายทีอาจเกิดขึนทงัหมดของกลุ่มบริษทั  
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ส่วนที 2 

 

บริษทัทีออกหลักทรัพย์  

 

 

 ชือบริษทั : บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

 

 ทะเบียนบริษทัเลขที :  (เดิมเลขที  บมจ. 365) 

 

 ประกอบธุรกิจ : ผลิต ขายและจดัจาํหน่ายยางรถยนตแ์ละยางเครืองบิน  

   สาํหรับตลาดในประเทศและเพือการส่งออก  

   

 ทีตงัสาํนกังานใหญ่   : เลขที 66 อาคารคิวเฮา้ส์ ชนั 23 ถนนอโศก สุขมุวทิ 21  

   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

 โทรศพัท ์  : 0 2264-2700 - 8   

 โทรสาร : 0 2264-2710,   0 2260-3755 

 

 ทีตงัโรงงาน : เลขที 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36  ตาํบลคลองหนึง   

   อาํเภอคลองหลวง  ปทุมธานี 12120   

 โทรศพัท ์ : 0 2909-8080 - 8   

 โทรสาร : 0 2909-8086 

 

 Home Page : www.goodyear.co.th 
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1. ปัจจัยความเสียง  
 

.    ความเสียงด้านวัตถุดิบ  

 บริษทัฯไดด้าํเนินการจดัซือวตัถุดิบเพือใชใ้นการผลิต จากผูค้า้ในประเทศและจากต่างประเทศ  

โดยวตัถุดิบทีสาํคญั อาทิเช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงคาร์บอนดแ์บล็ค เส้นใยสังเคราะห์ และ

สารเคมีต่าง ๆ นนั  โดยวตัถุดิบในแต่ละชนิดสามารถจดัซือไดจ้ากผูผ้ลิตหลายรายทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ  ประกอบกบัการทีทางบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายการจดัหาวตัถุดิบและการบริหาร

วตัถุดิบอยา่งเป็นระบบ โดยมีแผนรองรับหากประสบภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบ และจากการที

บริษทัฯไดร่้วมมือกบับริษทัเครือกู๊ดเยยีร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพือบริหารความเสียงทีอาจเกิดการ

ขาดแคลนวตัถุดิบร่วมกนั จากความร่วมมือนี ทาํใหบ้ริษทัฯมีความมนัใจวา่จะไม่มีการขาดแคลน

วตัถุดิบและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการผลิตของบริษทัฯได ้

 

1.2 ความเสียงด้านการตลาด 

 1.  ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)  ความตอ้งการใชย้าง

รถยนตใ์นกลุ่มนีขึนอยู่กบัปริมาณการผลิตรถยนตข์องผูป้ระกอบธุรกิจยานยนตท์ีเขา้มาตงัฐานการ

ผลิตในประเทศไทย ตลาด OEM เป็นตลาดทีมีความสาํคญัต่อผูผ้ลิตยางรถยนต ์เนืองจากมีความ

เชือมโยงต่อเนืองไปยงัตลาดทดแทน (Replacement) เพราะผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ทีจะเปลียนยางรถยนต์

ทีเป็นชนิดและตราผลิตภณัฑ์เดิมทีติดมากบัรถยนต ์ ในอดีตโรงงานประกอบรถยนตญี์ปุ่ นมกัจะใช้

นโยบายการซือยางรถยนตจ์ากผูผ้ลิตทีร่วมทุนกบันกัลงทุนสัญชาติญีปุ่ นเป็นหลกั เพราะมีสาย

สัมพนัธ์กนัมายาวนาน ทาํใหผู้ผ้ลิตยางรถยนตท์ไีม่ไดร่้วมทุนกบัญีปุ่ นจะเขา้มามีส่วนแบ่งตลาดใน

กลุ่มนีไดย้าก แตใ่นปัจจุบนัผูผ้ลิตรถยนตจ์ากสหรัฐอเมริกา และยโุรปไดม้ีการร่วมทุนกบัญีปุ่ นมาก

ขึน ส่งผลให้นโยบายการจดัซือดงักล่าวเริมเปิดกวา้งมากขึนกบัผูผ้ลิตยางรถยนตท์ีไม่ไดร่้วมทุนกบั

ญีปุ่ น แต่อยา่งไรก็ตามการจาํหน่ายยางรถยนตใ์นตลาด OEM จะมีอตัรากาํไรค่อนขา้งตาํ  

 .  ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Market) เป็นตลาดทีจาํหน่ายยาง

รถยนตเ์พือนาํไปทดแทนยางรถยนตเ์ก่าทีหมดอายกุารใชง้าน ดงันนัความตอ้งการใชย้างรถยนตใ์น

กลุ่มนีจึงขนึอยูก่บัปริมาณรถยนตเ์ก่าทียงัใชง้านอยู่ ซึงมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเนืองในแต่ละปี การ

จาํหน่ายยางรถยนตใ์นกลุ่มนีจะไดก้าํไรสูงกวา่ตลาด OEM ส่งผลใหต้ลาดกลุ่มนีมีภาวะการแข่งขนัที

สูงมาก สาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ทีจะเขา้มาทาํตลาดยางรถยนตน์นัสามารถทาํไดไ้ม่ยาก 

เนืองจากมีผูผ้ลิตยางรถยนตห์ลากหลายตราผลิตภณัฑใ์นประเทศกลุ่มอาเซียน ซึงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลง

เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ซึงอตัราอากรขาเขา้อยูใ่นอตัราศูนยห์รือตาํมาก ส่งผลใหม้ีการนาํเขา้

ยางรถยนตร์าคาถูก คุณภาพตาํกวา่มาตราฐานยางรถยนตที์ผลิตไดใ้นประเทศ  บริษทัฯจึงไดมี้การ
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ลงทุนเพอืพฒันาคุณภาพและนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอยา่งต่อเนือง และเร่งสร้างความ

แตกต่างดา้นคุณภาพ ราคา และบริการหลงัการขายเพือจูงใจผูบ้ริโภค  อีกทงัการใชก้ลยทุธ์ทาง

การตลาดทงัการโฆษณาและการขยายช่องทางการจาํหน่ายเพือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคมากทีสุด  

   

.    ความเสียงด้านการเงิน    

 บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสียงทางการเงินทีสําคญัไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความ

เสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียงจากสินเชือ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเกิดจากการทีบริษทั

มีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ รายการซือจากต่างประเทศทีเป็นเงินตราต่างประเทศ และเงินให้กูย้มื

ระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดจากบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ทีฝากไวก้บัสถาบนัการเงิน ความเสียงจากสินเชือเกิดขึนจากการขายเชือและเงินฝาก

กบัสถาบนัการเงิน 

 

ก) ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

บริษทัไม่มีนโยบายในการบริหารความเสียงอนัเกิดจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปลียนเงิน 

ตราต่างประเทศ โดยทีความเสียงดงักล่าวไดถู้กกาํกบัและบริหารโดยบริษทัใหญ่ ยกเวน้รายการ 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั บริษทัไดใ้ชส้ัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้เพือ 

ลดความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  

 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าช่วยป้องกนับริษทัจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนดว้ย

การกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะใชรั้บรู้สินทรัพยใ์นสกุลเงินต่างประเทศหรือทีจะใชรั้บรู้หนีสิน

ในสกุลเงินตราต่างประเทศทีจะตอ้งจ่ายชาํระจริง จาํนวนทีเพิมขึนหรือลดลงจากจาํนวนเงินที 

จะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือทีจะจ่ายชาํระจริงของหนีสินจะตอ้งไปหกักลบกบัมูลค่าทีเปลียน 

แปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ทีเกียวขอ้ง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจาก

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าจะนาํมาหกัลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

 

ข) ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

บริษทัไม่มีสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีดอกเบียทีมีสาระสาํคญั นอกเหนือจากดอกเบียรบัและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสันและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทํทีเกียวขอ้งกนั บริษทับริหาร

ความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการฝากเงินสดทีมีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนและอตัรา

ดอกเบียทีแตกต่างกนั 
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ค) ความเสียงจากสินเชือ 

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัของความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกิดจากลูกหนีการคา้ เนืองจากบริษทั

มีลูกคา้จาํนวนมากรายทีครอบคลุมไปในหลายลกัษณะรวมถึงลูกคา้ทีเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย 

ลูกคา้เหล่านนัมีตลาดต่างๆ ทีกระจายอยา่งหลากหลาย  ดว้ยเหตุผลเหล่านีทาํให้ฝ่ายบริหารเชือวา่

ไม่มีความเสียงจากการให้สินเชือในลูกหนีการคา้มากไปกว่าจาํนวนทีสาํรองไวเ้ผอืการเรียกชาํระ

หนีไม่ได ้

 

บริษทัมีความเสียงจากการกระจุกตวัของสินเชือทีเกียวขอ้งกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

บริษทัฝากเงินไวก้บัสถาบนัทางการเงินทีน่าเชือถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษทัจะจาํกดั 

ความเสียงโดยการกระจายเงินฝากไม่จาํกดัเฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหนึง และสําหรับ

เงินสดส่วนเกินจะนาํไปลงทุนในเงินลงทุนทีมีความเสียงตาํ บริษทัไม่เคยประสบผลขาดทุนจาก

เงินลงทุนดงักล่าว  

 

ง) มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี         

และเจา้หนีการคา้ ลูกหนีและเจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ลูกหนีและเจา้หนีอืน มีมูลค่าใกลเ้คียง

กบัมูลค่ายติุธรรม 

 

.    ความเสียงด้านการบริหาร การจัดการ    

 บริษทัฯถูกควบคุมโดยบริษทั กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด ์รับเบอร์ จาํกดั ทีตงัอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึงถือหุน้ในบริษทัฯคิดเป็นร้อยละ 66.79  ของจาํนวนหุ้นของบริษทัฯ ทีออกจาํหน่าย  โดยมีบริษทัใน

เครือกู๊ดเยยีร์ตงัอยูใ่นทุกภมูิภาคทวัโลก ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยางรถยนต ์ยีห้อ กู๊ดเยยีร์ มาเป็น

ระยะเวลานาน ทงันี เพอืใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯมีคุณภาพไดม้าตรฐานเดียวกนั บริษทัฯจาํตอ้งใช้

เทคโนโลยใีนการผลิตและวตัถุดิบทีไดรั้บการรับรองจากบริษทัใหญ่ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัจึง

ตอ้งพึงพาบริษทัใหญเ่ป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารงาน  นอกจากนี การพงึพาบริษทัใหญ่ใน

ลกัษณะขา้งตน้ทาํให้บริษทัฯมคีวามเสียงในกรณีทีมีการเปลียนแปลงผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือในอีกดา้น

หนึงอาจทาํให้ผูถื้อหุ้นใหญ่รายอืนไมส่ามารถเขา้มาครอบงาํกิจการเพือเปลียนแปลงการจดัการใน

กรณีทีฝ่ายจดัการปัจจุบนัไม่สามารถทาํงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

2.1   ประวัติความเป็นมา 

 บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดั ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เมือวนัที 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ดว้ยทุนจดทะเบียน 60 ลา้น

บาท เพอืดาํเนินธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์ยางรถบรรทุกเพือการพาณิชย ์ และยาง

เครืองบิน โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งผูก่้อตงับริษทัชาวไทยและ บริษทั กู๊ดเยยีร์ ไทร์แอนด์รับเบอร์ 

จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงงาน ตงัอยูที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36  ตาํบลคลองหนึง อาํเภอ

คลองหลวง  ปทุมธานี โดยเป็นหนึงในผูผ้ลิตยางรถยนตน์งัส่วนบุคคล ยางรถยนตเ์พือการพาณิชย ์

และยางเครืองบิน ภายใตชื้อการคา้ "กู๊ดเยยีร์"  ระยะเวลาเกือบ  ปี ทีบริษทัฯไดเ้ปิดดาํเนินการมา 

ไดม้ีเหตุการณ์ทีสาํคญัเกียวกบับริษทัฯพอสังเขปดงันี 

- ปี 2512 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงในดา้นความร่วมมือทางเทคโนโลยกีารผลิต และการ 

 บริหาร กบับริษทั กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด์รับเบอร์ จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปี 2513 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I 

 เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากกิจการผลิตและหล่อดอก 

 ยางเครืองบิน   

- วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 บริษทัฯไดรั้บอนุมติัให้นาํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนใน 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

- วนัที 6 มกราคม พ.ศ. 2526 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้้นละ 

 100.00 บาท เป็นหุน้ละ 20.00 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์  

- จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 2/2533 เมือวนัที 28 มีนาคม 2533 ไดมี้มติใหบ้ริษทั 

 เพิมทุนจดทะเบียนจาก 60 ลา้นบาท เป็น 74 ลา้นบาท   

- วนัที 20 เมษายน พ.ศ. 2537 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวล 

 กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

และในปีเดียวกนันีเอง บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 

จากสาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย/องคก์ารมาตรฐานระหวา่งประเทศ เป็นบริษทัแรกใน

กลุ่มผูผ้ลิตยางรถยนตใ์นประเทศ     

- จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2538 เมือวนัที 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ทีประชุมได ้

 มีมติใหบ้ริษทัฯเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 20.00 บาท เป็น 10.00 บาท เพือใหส้อด 

คลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่า

หุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 
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- เมือวนัที  สิงหาคม พ.ศ.  บริษทัฯไดรั้บใบรับรองระบบการจดัการดา้นคุณภาพ  

QS9000 จาก LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE ประเทศออสเตรเลีย และรางวลั

สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์ จากกระทรวงแรงงาน รวมทงัรางวลัสถาน

ประกอบ การดีเด่นดา้นการบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

เป็นปีแรก 

- ในปี  บริษทัฯไดรั้บการรับรองการระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ISO14001 จาก  

 Lloyd’s Register Quality Assurance ประเทศออสเตรเลีย   

- ในปี  บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ TISI/ISO9001 สาํหรับผลิตภณัฑย์าง 

 รถยนต ์

- ในปี  บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 และ QS9000 สําหรับผลิตภณัฑ ์

 ยางเครืองบินใหม่ และยางเครืองบินหล่อดอก  

- ในปี  บริษทัฯไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นการบริหารความปลอดภยั อาชีว 

 อนามยั เป็นปีที  ติดต่อกนั 

- เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษทั มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดม้อบประกาศ 

เกียรติคุณให้แก่บริษทัฯ ในฐานะผูส่้งสินคา้ทีมีคุณภาพและการจดัส่งสินคา้ระดบัเกรด A โดย

สามารถจดัส่งยางให้กบัโรงงานประกอบรถยนตม์ิตซูบิชิไดภ้ายในเวลาทีกาํหนดโดยไมม่ีการ 

ส่งสินคา้ทีมีขอ้บกพร่อง  

  

 ปัจจุบนับริษทัฯไดด้าํเนินการเปลียนผูรั้บรองระบบการจดัการดา้นคุณภาพและสิงแวดลอ้ม  

ทีบริษทัฯไดรั้บจาก Lloyd’s Register Quality Assurance เป็น NSF International Strategic 

Registration, Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ในดา้นการบริหารงาน บริษทัฯไดรั้บความช่วยเหลือทงัในดา้นการบริหารองคก์รและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทีทนัสมยั จาก The Goodyear Tire & Rubber Company ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นอยา่งดีเสมอมา โดยในส่วนของการบริหารงานและอาํนาจในการควบคุมบริษทั

นนั ทาง The Goodyear Tire & Rubber Company ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดส่้งผูเ้ชียวชาญดา้นการ

ผลิตและเจา้หนา้ทีระดบัสูงหมุนเวียนมาร่วมบริหารงานกบักลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษทัฯอยา่งมี

ประสิทธิภาพตลอดมา    
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทัฯ 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมยางรถยนตใ์นปี 2550 ทีผา่นมา ยางรถยนตน์งัส่วนบุคคลและรถ

กระบะมีการปรับตวัสูงขึนอยา่งต่อเนือง ทงัในตลาดทดแทนและตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์

ทงันีเป็นผลจากการส่งออกรถยนตน์งัส่วนบุคคลและรถกระบะไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศเพิมสูงขึน  

ในปี  ทีผา่นมาภาวะอุตสาหกรรมยางรถยนตภ์ายในประเทศมีการแข่งขนัสูงมาก 

โดยจะเห็นไดว้า่ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้ยางรถยนตแ์ต่ละบริษทั ต่างนาํกลยทุธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มา

แข่งขนักนั เพือชิงส่วนแบ่งตลาดมากขึน ถึงแมบ้ริษทัฯจะประสบอุบติัเหตุไฟไหมใ้นเดือนมีนาคม 

 บริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถในการจดัหาสินคา้ทีสามารถทดแทนไดจ้าก

ต่างประเทศ เพือป้อนให้กบัตลาดทดแทนภายในประเทศ อีกทงับริษทัฯไดเ้ปิดตวัสินคา้รุ่นใหม่  

ออกสู่ตลาด เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มต่าง ๆ ไดเ้ป็นผลสาํเร็จตามแผนงาน 

ทีวางไว ้

  บริษทัฯคาดวา่ ในปี  สภาวะการแข่งขนัคงไม่แตกต่างจากปีทีผา่นมา ทงันีขึนอยู่กบั

ปัจจยัหลายประการ  โดยเฉพาะราคานาํมนัทียงัคงอยู่ในระดบัสูง ค่าเงินบาททีแขง็ค่าขึน ปัจจยั

ทางดา้นเศรษฐกิจภายในและนอกประเทศ ซึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตของ

บริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัมนัใจวา่จะยงัคงรักษาสัดส่วนการตลาด และสร้างยอดขายไดเ้พิมขึน 

 

2.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัท  

  บริษทัฯมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายจาํแนกตามลกัษณะการจาํหน่ายดงันี 

            (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2550 % ปี 2549 % ปี 2548 % 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายในประเทศ 1,695 59.7 2,481 60.2 2,949 68.1 

รายไดจ้ากการส่งออก 1,143 40.3 1,638 39.8 1,383 31.9 

รวมรายได้จากการขาย 2,838 100.0 4,119 100.0 4,332 100.0 

อัตราเพมิ/ลดของมูลค่าจําหน่าย -31.1% -4.9% 7.6% 
 

 จากโครงสร้างรายไดข้า้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ในปี 2550 ทีผา่นมา บริษทัฯมีรายไดจ้ากการ

ขายลดลงรวม ,281.6 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ .  เมือเทียบกบัปี 2549 โดยคิดเป็น

สัดส่วนการจาํหน่ายในประเทศทีลดลง .4 ลา้นบาท และการส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศที

ลดลง 495.2 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัทีสาํคญั ไดแ้ก่ เหตุการณ์เพลิงไหมใ้นเดือนมีนาคม  ซึงส่งผล

ใหบ้ริษทัฯไม่สามารถดาํเนินการผลิตไดต้ามปกติเป็นระยะเวลา  เดือน ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ

ไดแ้กไ้ขปัญหาดว้ยการนาํเขา้สินคา้จากบริษทัเครือกู๊ดเยยีร์ในภูมิภาคเอเซีย เพือทดแทนเป็นการ
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ชวัคราว  ประกอบกบัปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อตัราค่าเงินบาททีแขง็ค่าขึน ภาวะ

ราคานาํมนัทีปรับตวัสูงขนึอยา่งต่อเนือง  ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตปรับตวัสูงขนึอยา่งต่อเนือง  
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์  

 ผลิตภณัฑย์างรถยนต ์และยางเครืองบิน ของบริษทัฯเป็นผลิตภณัฑท์ีมีคุณภาพสูง ไดม้าตราฐาน

สากล  สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกระดบั จากการทีบริษทัฯไดรั้บการถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากบริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์แอนดรั์บเบอร์ จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา ทงัจากศูนยเ์ทคนิคที

ประเทศ ลกัเซมเบอร์ก และศูนยเ์ทคนิคทีเมืองเอครอน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริการ  ทาํให้

บริษทัฯมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนือง ทงัในดา้นคุณภาพ รูปลกัษณ์ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เพือ

สร้างความมนัใจใหแ้ก่ผูข้บัขีรถยนตว์า่ไดใ้ชย้างรถยนตที์มีคุณภาพสูงและใหค้วามปลอดภยัยามขบัขี 

ตลอดจนความทนทานในการใชง้าน ดงัจะเห็นไดว้า่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯเป็นทียอมรับทงัตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างดีเสมอมา   

3.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั แบ่งออกเป็น  กลุ่มหลกั ดงันี 

3.1.1   ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์ 

บริษทัฯตระหนกัดีวา่ ความตอ้งการในการใชย้างรถยนตข์องผูบ้ริโภคมีการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ทงันี เป็นผลมาจากรถยนตรุ่์นใหม่ๆ ทีบริษทัรถยนตน์าํเสนอสู่ตลาดออกมาอยา่ง

ต่อเนือง เป็นการเสนอรถยนตใ์นรูปแบบใหม่ เจาะจงลูกคา้มากขึน เช่น รถ SUV รถ CITY CAR 

ขนาดเล็ก ซึงเป็นผลใหค้วามตอ้งการใช้ยางรถยนตต์อ้งมีความหลากหลายมากขึน เพือใหท้นัต่อ

การเปลียนแปลงของตลาด บริษทัฯ ไดก้าํหนดความสาํคญัในการดาํเนินงานเป็น  ขนัตอน คือ 

1)  การวิจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนือง โดยมุ่งหวงัทีจะเขา้ใจความตอ้งการ    

    ของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริงและทนัต่อตลาด 

2)  พฒันาสินคา้และนาํเสนอสินคา้ตามความตอ้งการนนัๆ 

3)  พฒันาบุคคลากรเพือเพมิศกัยภาพของพนกังาน ในการสร้างผลิดภณัฑต์ามความ     

 หลากหลายและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป 

ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์ ของบริษัท มีดังนี 

- ยางรถยนต ์รุ่น Eagle F1 GSD3 ยางรถสปอร์ตสมรรถนะสูงทีใหค้วามมนัใจสูงสุดแก่ 

 ผูข้บัขี 

- ยางรถยนต ์รุ่น Eagle NCT5 และ รุ่น Ducaro GA ยางรถยนตที์เนน้ความนุ่มเงียบ และ 

 สมรรถนะการขบัขีอยา่งลงตวั 

- ยางรถยนต ์รุ่น Wrangler AT/S, AT/R, MT/R ยางสําหรับรถยนตข์บัเคลือนสีลอ้ 

ยคุใหม่  

- ยางรถยนต ์รุ่น Wrangler D Mark และ D Sport ยางสาํหรับรถกระบะทวัไป 
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ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์รุ่นใหม่ทีเปิดตัวในปี  

- ยางรถยนตรุ่์น Goodyear Durasport ยางในตระกูลยางรีดนาํ สําหรับระกระบะแบบ 

 ครอบครัว ดว้ยเทคโนโลย ีอควา แทคชนั สามารถรีดนาํไดถึ้ง  ลิตรต่อวินาที 

- ยางรถยนตรุ่์น Wrangler HP AW ยางในตระกูลยางรีดนาํสาํหรับ SUV และกระบะ 

 ยกสูง ดว้ยเทคโนโลย ีดอกยางยดืหยุ่นอจัฉริยะ Silent Aqua สามารถใหร้ะยะเบรคที 

 สนักวา่ โดยเฉพาะอย่างยงิบนถนนเปียก โดยไม่ทิงความนุ่มเงียบ สบายในการขบัขี 

- ยางรถยนตรุ่์น Wrangler AT Silent Armor ยางประเภท All Terrain สาํหรับรถประเภท  

4X  ทีตอ้งการความแขง็แกร่งจากเทคโนโลยี Silent Armor ทีใชว้สัดุ Kevlar เส้นใย

จากเสือเกราะกนักระสุน ทีมีความแขง็แกร่งกวา่เหลก็ถึง  เท่า และในขณะเดียวกนัมี

ชนัดูดซับเสียง Insulation Layer ทีสามารถลดเสียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.1.2 ผลติภัณฑ์ยางเครืองบิน 

ขนาดของตลาดยางเครืองบินไดม้ีการเติบโตอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะภายในระยะเวลา  ปี 

ทีผา่นมา  เหตุผลหลกัมาจากการเพิมจาํนวนเครืองบินในประเทศจีนและอินเดีย เพือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูเ้ดินทางใน  ประเทศนี ในขณะเดียวกนั สายการบินหลายสายในภูมิภาคไดมี้

การสังซือเครืองบินจากบริษทั Boeing และ Airbus เป็นจาํนวนมาก เพือนาํมาทดแทนเครืองบินที

ตอ้งปลดระวาง บริษทัฯไดค้าํนึงถึงโอกาสและไดท้าํการปรับปรุงและเพิมเติมอุปกรณ์การผลิตยาง

ใหม่และยางหล่ออยา่งต่อเนือง 

เหตุการณ์เพลิงไหมใ้นเดือนมีนาคม  บริษทัฯไดรั้บผลกระทบเป็นอย่างมาก โดย 

บริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้ยางใหม่จาก The Goodyear Tire & Rubber Company เป็นระยะ 

เวลา  เดือน เพือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อคู่สัญญา บริษทัฯมีความจาํเป็นทีตอ้งแบกรับตน้ทุนที

เพิมขึนจากการนาํเขา้ แลกกบัการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญา ตลอดระยะเวลา  เดือนที

บริษทัไม่สามารถดาํเนินการผลิต  The Goodyear Tire & Rubber Company ไดใ้หก้ารสนบัสนุน

เป็นอยา่งดียงิ โดยเหตุการณ์เพลิงไหมใ้นครังนนั ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อคู่สัญญาแต่อย่างใด 

ภาพรวมผลิตภณัฑย์างเครืองบินของบริษทัในปี  เปรียบเทียบกบัปี  มีปริมาณขาย

รวมลดลงร้อยละ .  และมูลค่าการขายลดลงร้อยละ .  โดยสาเหตุหลกัมาจากเหตุเพลิงไหม ้  
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3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

3.2.1   ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์ 

ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น  กลุ่มหลกั ไดด้งันี 

1) ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือตวัแทนจาํหน่ายางทงัรายใหญ่และรายยอ่ยใน 

 ประเทศ ในตลาดทดแทนนีมีอตัราการเติบโตลดลงจากปี  โดยปริมาณขายลดลง 

 ร้อยละ .   และยอดขายลดลงร้อยละ .  ทงันีเชือวา่มีผลมาจาการชะลอตวัในการใช้ 

จ่ายของภาคผูบ้ริโภค   

 

ในปี  ทีผา่นมาภาวะอุตสาหกรรมยางรถยนตภ์ายในประเทศมีการแข่งขนัสูงมาก 

โดยจะเห็นไดว้่าผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้ยางรถยนต์แต่ละบริษทั ต่างนาํกลยทุธ์ในรูปแบบ 

ต่าง ๆ มาแข่งขนักนั เพือชิงส่วนแบ่งตลาดมากขึน ถึงแมบ้ริษทัฯจะประสบอุบติัเหตุไฟ

ไหมใ้นเดือนมีนาคม  บริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถในการจดัหาสินคา้

ยางทีสามารถทดแทนไดจ้ากประเทศต่าง ๆ เพือป้อนใหก้บัตลาดทดแทนภายในประเทศ 

อีกทงั บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดตวัสินคา้ใหม่ เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

กลุ่มต่าง ๆ เป็นผลสาํเร็จตามแผนงานทีวางไว ้

 

กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทในส่วนตลาดทดแทน แบ่งออกเป็น  ส่วน ดังนี 

1) สินคา้ใหม่ 

 บริษทัฯ มุ่งมนัในการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนือง และพฒันา

สินคา้เพอืตอบสนองความตอ้งการนันๆ โดยในปี  บริษทัฯ ไดน้าํสินคา้ ยาง

รุ่น Goodyear Durasport ซึงเป็นยางทีมีคุณสมบติัโดยเด่นในการรีดนาํ คือสามารถ

รีดนาํไดถึ้ง  ลิตร/วินาที เพือตอบสนองผูบ้ริโภคในกลุ่มรถกระบะแบบ

ครอบครัว ซึงเป็นตลาดทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในกลุ่มรถกระบะ 

ในปี  บริษทัฯ มีเป้าหมายในการออกสินคา้ใหม่ๆเพิมขึน เพอืตอบสนอง

ผูบ้ริโภคในกลุ่มต่างๆ เพมิขึน อาทิ กลุ่มรถกระบะยกสูง กลุ่ม X4 และกลุ่มรถเก๋ง 

 

2) การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้กู๊ดเยยีร์ ผา่นสินคา้ใหม่ของบริษทัฯ 

เพือใหผู้บ้ริโภคจดจาํและมนัใจในทุกครังของการขบัขทีีปลอดภยักวา่ ดว้ย

เทคโนโลยทีีถูกพฒันาเพอืตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการพฒันาตวัแทนจาํหน่ายคา้ปลีก กู๊ดเยยีร์อีเกิล สโตร์ อยา่ง

ต่อเนือง ดว้ยการเพิมศกัยภาพในการส่งเสริมการขายร่วมกนัแบบเครือข่ายมากขึน 

เพือช่วยในการเพิมประสิทธิผลให้กบัแต่ละร้าน อีกทงัยงัมีการฝึกอบรมผูบ้ริหาร

ร้านคา้ เพือส่งเสริมและแลกเปลียนความคิดเห็นในการบริหารร้านคา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดมี้การดาํเนินการอย่างต่อเนืองในการจดั

กิจกรรมกบัร้านคา้ปลีกทวัไป เพอืส่งเสริมการขายผลิตภณัฑก์ู๊ดเยยีร์ รวมถึงการให้

ความรู้ ความเขา้ใจ ถึงคุณสมบติัต่าง ๆ ทีโดดเด่น ของผลิดภณัฑ ์แก่พนกังานขาย 

และช่างในร้านคา้ปลีก อีกดว้ย 

 

2) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) บริษทัฯไดรั้บความ 

ไวว้างใจจากโรงงานประกอบรถยนตชื์อดงัหลายแห่งในประเทศ ใหจ้ดัส่งยางรถยนต์

ป้อนสายการผลิต ปัจจุบนั ประเทศไทยไดชื้อวา่เป็น Detroit of the East โดยค่ายรถ 

ยกัษใ์หญ่ลว้นมีฐานการผลิตในประเทศไทยทงัสิน  จึงส่งผลใหก้ารแข่งขนัระหว่าง

โรงงานผลิตยางรถยนตท์วคีวามรุนแรงขึน โดยในปี  ตลาดโรงงานประกอบ

รถยนตข์องบริษทัฯมีอตัราการเติบโตลดลงจากปี  โดยปริมาณขายลดลงร้อยละ 

.  และยอดขายลดลงร้อยละ .  ทงันีเป็นผลจากเหตุเพลิงไหมเ้มือเดือนมีนาคม ทาํ

ใหบ้ริษทัฯไม่สามารถส่งสินคา้ป้อนตลาดนีไดต้ามปกติ 

   

)  ตลาดต่างประเทศ (Export Market) บริษทัฯมีตวัแทนจาํหน่ายอยูใ่นทุกภูมิภาค โดย 

สามารถส่งออกไปจาํหน่ายไดอ้ยา่งต่อเนือง  ในปี  ตลาดต่างประเทศของบริษทัฯ

มีอตัราการเติบโตลดลงจากปี  โดยปริมาณขายลดลงร้อยละ .  และยอดขาย

ลดลงร้อยละ .  ทงันีเป็นผลจากเหตุเพลิงไหมเ้มือเดือนมีนาคม ทาํใหบ้ริษทัฯไม่

สามารถส่งสินคา้ไปจาํหน่ายไดต้ามปกติ 

 

3.2.2   ผลติภัณฑ์ยางเครืองบิน 

 ช่องทางการจาํหน่ายยางเครืองบินของบริษทัฯแบ่งออกเป็น  กลุ่มใหญ่ ดงันี 

1) ตลาดในประเทศ  (Domestic) ประกอบดว้ยสายการบินทียานพาหนะจดทะเบียน 

 กบักรมการขนส่งทางอากาศและไดรั้บสิทธิในการบินภายในประเทศและต่างประเทศ 

ลูกคา้ของบริษทัฯไดแ้ก่ การบินไทย, แอร์เอเซีย, โอเรียนไทย, นกแอร์, พีบีแอร์, และ

บางกอกแอร์ โดยบริษทัฯสามารถครองความเป็นผูน้าํส่วนแบ่งการตลาดอยา่งต่อเนือง 
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2)  ตลาดต่างประเทศ (Export)  ประกอบดว้ยสายการบินทียานพาหนะไม่ไดจ้ดทะเบียนใน 

 ราชอาณาจกัรไทย โดยรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯจะอยู่ในตลาดตา่งประเทศ  สายการ

บินชนันาํในภูมิภาค อยา่งเช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์, แอร์ไชน่า, เซียงไฮ ้แอร์ไลน,์ ไชน่า 

แอร์ไลน์, อีวา่ แอร์, เจ็ต แอร์เวย ์มีความเชือมนัในคุณภาพและนวตักรรมในตวัสินคา้ 

โดยเป็นคู่คา้ของบริษทัฯมาโดยตลอด 

 

3.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 โรงงานกู๊ดเยยีร์ในประเทศไทยเริมทาํการผลิตยางรถยนตเ์ส้นแรกเมือวนัที 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2512 

ดว้ยเครืองจกัรททีนัสมยัและอุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพสูง  บริษทัฯมีความมุ่งมนัทีจะผลิตยางรถยนตแ์ละ

ยางเครืองบินทีเปียมดว้ยคุณภาพ บริษทัฯจึงใหค้วามสําคญักบัระบบการควบคุมคุณภาพสินคา้  นับตงัแต่

การคดัสรรวตัถุดิบ การตรวจสอบและการควบคุมการผลิต รวมถึงการตรวจสอบผลิตภณัฑก์่อนและหลงั

การขาย  นอกจากนี บริษทัฯยงันาํระบบการจดัการดา้นคุณภาพมาใชใ้นกระบวนการผลิต เพือเสริมสร้าง

จิตสาํนึกดา้นคุณภาพในหมู่พนกังาน และเป็นการรับรองวา่ ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพในระดบัสากล  

จากความมุ่งมนัของบริษทัฯและการร่วมแรงร่วมใจของพนกังานทุกระดบั ทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บการรับรอง

ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ QS9000 สาํหรับการผลิตยางรถยนตจ์าก Lloyd’s Register Quality 

Assurance ประเทศออสเตรเลีย เมือวนัที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และในปี 2545 บริษทัไดรั้บการรับรอง

ระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม (ISO 14001) จาก Lloyd’s Register Quality Assurance ประเทศ

ออสเตรเลีย เช่นกนั  ในปี  บริษทัฯไดรั้บการรับรองการจดัการดา้นคุณภาพ ISO9001:2000 สาํหรับ

ยางเครืองบินใหม่และยางเครืองบินหล่อดอก  ปัจจุบนับริษทัฯไดด้าํเนินการเปลียนผูรั้บรองระบบการ

จดัการดา้นคุณภาพและสิงแวดลอ้มทีบริษทัฯไดรั้บจาก Lloyd’s Register Quality Assurance  เป็น NSF 

International Strategic Registration, Ltd. ประเทศสหรฐัอเมริกา  

 จากการทีบริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นคุณภาพและการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม

จากสถาบนัทีมีชือเสียงและไดม้าตรฐานสากล ยอ่มเป็นสิงยนืยนัในความมุ่งมนัดา้นคุณภาพของสินคา้ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม และยงัช่วยเสริมโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษทัอีกดว้ย 
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หลายแหล่งดว้ยกนั โดยวตัถุดิบทุกชนิดทีใชใ้นการผลิตจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติั

จากศูนยท์ดสอบ บริษทั กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด์รับเบอร์ จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษทั กู๊ดเยยีร์

อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอร์เรชนั เทสต์เซ็นเตอร์ ประเทศลกัเซมเบอร์ก ก่อนทีจะนาํมาใชใ้นการผลิต 
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 วตัถุดิบหลกัทีสาํคญัในการผลิตไดแ้ก่ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Synthetic 

Rubber) เส้นใยสังเคราะห์ (Nylon Fabric) สารเคมีต่าง ๆ นาํมนัผสมยาง ผงคาร์บอนด์แบลค็ (Carbon 

Black) เส้นใยเหลก็ไฮเทนไซล ์(Steel Cord) เส้นลวดขอบยาง (Bead Wire) ฯลฯ   

 บริษทัมีนโยบายในการจดัหาวตัถุดิบทุกชนิด โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคาและผูผ้ลิตเป็นหลกั 

 ในปี 2550 บริษทัฯมีสัดส่วนการจดัหาวตัถุดิบ โดยแยกชนิดและการจดัหาดงัต่อไปนี 

 

ชนดิวัตถุดิบ สัดส่วนต่อมูลค่าวัตถุดิบ

รวม 

ยางธรรมชาติ 25% 

เส้นใยสังเคราะห์ 26% 

สารเคมี/นาํมนัผสมยาง 4% 

ยางสังเคราะห์ 4% 

ผงคาร์บอนดแ์บล็ค 10% 

สัดส่วนการซือวัตถุดิบในประเทศ 69% 

ยางสังเคราะห์ 14% 

เส้นลวดโครงยาง 5% 

สารเคมี/นาํมนัผสมยาง 8% 

เส้นลวดขอบยางและอืน ๆ 4% 

สัดส่วนการซือวัตถุดิบจากต่างประเทศรวม 31% 

รวมสัดส่วนการซือวัตถุดิบ 100.0% 
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รายชือบริษัททีจําหน่ายวัตถุดิบในประเทศ 

ชนิดวตัถุดิบ บริษทัทีจาํหน่าย 

ยางธรรมชาติ TECK BEE HANG CO.     

 EQ RUBBER CO., LTD 

 THAITECH RUBBER CORPORATION LIMITED 

 VON BUNDIT CO.,      

 THAI HUA RUBBER CO. 

 SRI TRANG AGRO INDUSTRY PUBLIC CO., LTD. 

                         THAIMAC STR CO., LTD. 

ยางสังเคราะห์ BST ELASTOMER CO., LTD. 

 THAI SYNTHETIC RUBBER CO., LTD. 

 DOW CHEMICAL THAILAND LTD. 

 CHEMICAL INNOVATION CO., LTD 

เส้นใยสังเคราะห์ THAI BRANTA MULIA CO., LTD.  (CHANGE NAME TO   

                                      THAI INDO KORDSA CO., LTD.  SINCE  SEPT. ) 

นาํมนัผสมยาง ESSO (THAILAND) PUBLIC CO., LTD     

 H & R GSP CO., LTD. (BP OIL) 

 EXXON MOBIL CHEMICAL (THAILAND) LTD. 

 THE SHELL CO., OF THAILAND LTD 

 THAI TRADING OIL (1990) CO., LTD. 

 PSP SPECIALTY CO., LTD. 

 UNION PETROCHEMICAL PUBLIC CO., LTD. 

ผงคาร์บอนด์แบลค็ THAI CARBON BLACK PUBLIC CO.. LTD. 

 CONNELL BROS. CO. 

สารเคมี BARBE (THAILAND) LTD.   

 BEHN MEYER CHEMICAL (T) CO., LTD. 

 ORIENTAL SIAM (1978) CO., LTD 

 SUNNY WORLD (1989) CO., LTD 

 UNIVENTURES PUBLIC CO., LTD 

 UTIDS CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD 

                         CONNELL BROS. CO. 

                         COSAN (THAILAND) CO., LTD.  
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รายชือบริษัททีจําหน่ายวัตถุดิบต่างประเทศ 

ชนิดวตัถุดิบ บริษทัทีจาํหน่าย  ประเทศ  

ยางสังเคราะห์ GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. สหรัฐอเมริกา 

 POLIMERI EUROPA LTD. องักฤษ 

 POLIMERI EUROPA SPA อิตาลี 

 EXXON สหรัฐอเมริกา 

 RUBBER RESOURCES BV.                            เนเธอร์แลนด์ 

ยางสังเคราะห์                    TARIK AL-ZAHID RUBBER ซาอุดิอารเบีย 

 NANTONG HUULI RUBBER CO., LTD. จีน 

สารเคมี MELAMIN D.D. KOCEV JE สโลวาเนีย 

 DEGUSSA เยอรมนั 

 FLEXSYS NV. เบลเยยีม  

 LANXESS N.V. เบลเยยีม 

 SHANDONG SHANXIAN CHEMICAL CO., LTD. จีน    

 ZHAOYUAN  FOREIGN  TRADING   CO.,LTD           จีน 

 DALIAN SB TRADING CO., LTD. จีน 

 JIANGSU HUALIN CHEMICAL CO., LTD. จีน 

 NANJING SHUGUANG SILANE CHEMICAL จีน 

 HONEYWELL SPECIALLY WAX & ADDITIVE  สหรัฐอเมริกา 

 SASOL WAX GMBH                                     เยอรมนั 

                             PARAMELT SPECIALITY                                               จีน 

                                           REPSOL YPF LUBRICATES Y ESPECIALIDA            เยอรมนั 

 MLPC INTERNATIONAL ฝรังเศล 

 OMG AMERICAS, INC. สหรัฐอเมริกา 

 RHODIA SILICES ฝรังเศส     

                  RHODIA SILICA KOREA                               เกาหลีใต้ 

 SI GROUP SOUTH AFRICA แอฟริกา 

 CHINA PETROCHEMICAL INT'L จีน 

                  ACIDCHEM INTERNATIONAL                       มาเลเซีย 

                  INDSPEC CHEMICAL                                   สหรัฐอเมริกา 

                  OG CORPORATION                                 อินเดีย 

                  CHANGZHOU CHANG-HONG CHEMICAL  จีน 
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รายชือบริษัททีจําหน่ายวัตถุดิบต่างประเทศ (ต่อ) 

ชนิดวตัถุดิบ บริษทัทีจาํหน่าย  ประเทศ  

สารเคมี GODREJ INDUSTRIES อินเดีย                        

 INEOS PARAFORM GMBH เยอรมนั  

นาํมนัผสมยาง HEXION SPECIALTY CHEMICALS(NZ)LTD. นิวซีแลนด์ 

เส้นลวดขอบยาง KISWIRE LTD. เกาหลีใต ้

 KISWIRE CORD SDN BHD มาเลเซีย 

เส้นลวดขอบยาง RAJRATANA GLOBAL อินเดีย 

เส้นลวดโครงยาง KISWIRE SDN BHD มาเลเซีย 

 PT.BEKAERT  อินโดนีเซีย 

 TREFIL ARBED KISWIRE LTD. เกาหลีใต ้

 GOODYEAR SOUTH ASIA TYRES อินเดีย 

 

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

 บริษทัฯมีโรงงานเพือทาํการผลิตยางรถยนต ์และยางลอ้เครืองบิน ตงัอยูใ่นยา่นรังสิต จงัหวดั

ปทมุธานี ซึงเป็นยา่นทีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตงัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก วตัถุดิบหลกัทีใชใ้นการ

ผลิต คือ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงถ่านคาร์บอนด ์ ผา้ใบทีใชใ้นอตุสาหกรรมยาง  สารเคมี  เส้น

ลวดสําหรับการสร้างขอบวงลอ้และเขม็ขดัรัดหนา้ยาง    

 ในส่วนของสภาวะสิงแวดลอ้ม การดาํเนินงานของโรงงานอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทมุธานี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย

บริษทัฯไดย้ดึถือและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายเป็นมาตรฐานขนัตาํทีจะตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง

เสมอมา และไม่เคยมีประวติัการฝ่าฝืนหรือการกระทาํความผิดเกียวกบัสิงแวดลอ้มแต่อย่างใด   บริษทัฯมี

การแต่งตงัหน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม เพือรับผิดชอบในการดูแล ตรวจ

ติดตามการปฏิบติังานโดยตรง โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนทรัพยากรในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นหลกั

วิชาการ กาํลงัคน เจา้หนา้ที งบประมาณ วสัดุอปุกรณ์ทีจาํเป็น นอกจากนี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายและระบบ

การจดัการทีชดัเจน เพือควบคุมมิใหก้ารประกอบกิจการของบริษทัฯ ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มในทุก

ดา้น ไดแ้ก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนาํ มลพิษเสียง และกากอุตสาหกรรม เป็นตน้ เพือใหม้นัใจวา่

บริษทัฯเป็นสถานประกอบการทีถูกสุขอนามยั  ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิงแวดลอ้มทงัในโรงงาน

และชุมชนใกลเ้คียง   
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 ในช่วงตน้ปี  ทีผา่นมา บริษทัฯ ไดป้ระสบปัญหาเกียวกบัเหตุเพลิงไหมอ้าคารการผลิต

บางส่วน ซึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในทุกวิถีทางทีจะมิใหม้ีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และชุมชน ไม่วา่จะ

เป็นการจดัการเกียวกบันาํเสียจากการดบัเพลิง ฝุ่ นละอองและของเสียทีเกิดขึนเนืองจากเหตุเพลิงไหม ้

โดยไดจ้ดัใหมี้การจดัการและควบคุมโดยหน่วยงานทีไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย  

 ถึงแมว้า่ในปัจจุบนั บริษทัฯ กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการฟืนฟู และเร่งปรับปรุงวิธีการและมาตรฐาน

การปฏิบติังานใหส้ามารถกลบัมาดาํเนินการผลิตไดเ้ตม็กาํลงัการผลิตอีกครัง บริษทัฯ ก็ยงัคงยึดถือ

เจตนารมยอ์นัแน่วแน่ ทีจะบริหารองคก์รใหเ้ป็นสถานประกอบการทีมีความปลอดภยั และเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม ตามขอ้กาํหนดของระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14001 

  การควบคุมผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อสิงแวดลอ้ม  ทางบริษทัฯไดใ้ชร้ะบบการเก็บ

รวบรวมฝุ่ น (Dust Collector)  ไวต้ามบริเวณซึงก่อให้เกิดฝุ่ นละออง โดยการมีรวบรวมและกาํจดัโดย

เครืองจกัร เพือมิใหฟุ้้งกระจายไปสู่บรรยากาศโดยรอบ และฝุ่ นทีถูกเก็บในระบบเก็บรวบรวมฝุ่ นจะถูก

ส่งไปกาํจดัโดยมีผูดู้แลให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ส่วนของเสียจากการกระบวนการผลิตนัน ทาง

บริษทัฯไดมี้การควบคุม ตรวจสอบ และกาํจดัตามมาตรฐานทุกขนัตอน  โดยจะมีการประเมินผลทุก

ขนัตอนอย่างใกลชิ้ด เพือให้การกาํจดัเป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที 1 ปี 2541 

และฉบบัที 6 ปี 2540 เรือง การกาํจดัสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ โดยทงันีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ

สาํนกังานเทคโนโลยสิีงแวดลอ้มโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

3.4 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ 

  -  ไม่มี - 



  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

    21

4 การวิจัยและพฒันา  

บริษทัฯ มีนโยบายการพฒันาผลิตภณัฑเ์พือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพิมมูลค่าของ

ผลิตภณัฑ ์นอกจากนนัฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัฯยงัทาํหนา้ทีวิเคราะห์และปรับปรุง

ผลิตภณัฑที์มีอยูแ่ลว้ของบริษทัฯใหเ้ป็นสินคา้ทีลูกคา้ยอมรับ  
 

ระบบการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์นองคก์รของบริษทั สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ 

1. การวิจยัและพฒันาความรู้ทางเทคโนโลยใีนขบวนการผลิต วตัถุดิบ รวมถึงรูปแบบของผลิตภณัฑ์ 

 ใหม่ ๆ  ทีไม่เคยทาํหรือผลิตทีใดมาก่อน  ทางศูนยเ์ทคนิคทีประเทศลกัเซมเบอร์ก ซึงเป็นศูนยก์ลาง 

 ในการทดสอบ ทาํหนา้ทีควบคุมดูแลและเป็นผูด้าํเนินการใน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ 

ใหม่ ๆ ใหแ้ก่เครือบริษทักู๊ดเยยีร์ทวัโลก  โดยบริษทักู๊ดเยียร์แต่ละแห่งจะมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเสมือน 

เป็นการซือเทคโนโลย ีเพือนาํมาประยกุตใ์ช้ในองคก์รแต่ละแห่ง 
  

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวทีบริษทัไดจ่้ายออกในช่วง 3 ปียอ้นหลงัมีดงันี 

ปี  ไม่มีค่าใชจ่้าย 

ปี 2549 ไม่มีค่าใชจ่้าย  

ปี 2548 ไม่มีค่าใชจ่้าย 
 

2. การพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมทีมีอยู่ให้มีคุณภาพดีขึน เพือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด 

 เป็นทียอมรับและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  นอกจากนีจะเป็นการพฒันาผลิตภณัฑรุ่์น 

 ใหม่ ใหส้ามารถทาํการผลิตไดใ้นขบวนการผลิตตามทรัพยากรและเทคโนโลยทีีมีอยู ่
 

ในช่วง 3 ปีทีผา่นมามีค่าใชจ่้ายเพือการดาํเนินการดงักล่าวดงันี  

              (หน่วย :  ลา้นบาท) 

 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 

การพฒันาผลิตภณัฑ ์ 3.42 5.51 2.52 

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑที์ใชใ้นการผลิต 1.08 1.13 1.21 

การประเมินผลวตัถุดิบชนิดใหม่ทีใชใ้นการผลิต 1.24 2.63 1.31 

ค่าสูญเสียโอกาสในขบวนการผลิต 0.98 2.03 0.96 

ค่าใชจ้่ายอืน ๆ 0.36 0.38 0.23 

  รวมค่าใช้จ่ายทังสิน  7.09 11.68 6.24 
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5. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกจิ  

5.1  สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ 

สินทรัพยส์าํคญัทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ทีดิน อาคาร โรงงาน เครืองจกัร  

เป็นกรรมสิทธิของบริษทัเองทงัสิน และไม่มีการนาํทรัพยสิ์นใด ๆ ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน  

มูลค่าสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2550 มีรายละเอียดของสินทรพัยที์สาํคญั ดงันี  
 

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี (พนับาท) 

1)  ทีดินและอาคาร 273,102.90 

2)  เครืองจกัรอปุกรณ์และเครืองมือ 752,158.51 

3)  เครืองตกแต่งติดตงัและอุปกรณ์ 22,688.44 

4)  ยานพาหนะ 2,043.91 

5)  อะไหล่เครืองจกัร 111,939.58 

6)  สินทรัพยร์ะหวา่งติดตงั 608,486.16 

รวม 1,770,419.49 
 

        การคํานวณค่าเสือมราคา 

บริษทัคาํนวณค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพยถ์าวรทุกประเภทตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ยกเวน้ทีดินซึงไม่มีการคิดค่าเสือมราคา เนืองจากมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั  

และอะไหล่ทีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมือมีการเบิกใช ้บริษทัใชว้ธีิเส้นตรงในการคาํนวณค่าเสือมราคา 

ยกเวน้ในกรณีของเครืองจกัรและอุปกรณ์  เครืองตกแต่งและติดตงั และยานพาหนะทีไดม้าตงัแต่ปี 

พ.ศ.  เป็นตน้ไป ซึงใช้วิธีผลรวมจาํนวนปี บริษทัไดป้ระมาณอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละ

ประเภทไวด้งัต่อไปนี  

 

ประเภทสินทรัพย์   อายุการใช้งาน ( ปี ) 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 10-20 

อาคาร  - ไดม้าตงัแต่ พ.ศ. 2536 20 

                    - ไดม้าก่อน  พ.ศ. 2536 50 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 3 – 20 

เครืองตกแต่งและติดตงั 5 

ยานพาหนะ 4 – 5 
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ในกรณีทีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที 
 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งงวดบญัชีทีเกิดรายการขึน 

ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีขึนอย่างสาํคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์มือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนนัจะทาํใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกวา่การใช้

ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท์ีไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเสือมราคาตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ทีเหลือยูข่องสินทรัพยท์ีเกียวขอ้ง  
 

กาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนทีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี 

และจะรวมไวใ้นกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 

5.2 สินทรัพย์ทีไม่มีตัวตนทีสําคัญในการประกอบธุรกิจ 

 

               -  ไม่มี -  
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6. โครงการดําเนนิงานในอนาคต  

เนืองจากความหลากหลายของรถยนตที์ผูผ้ลิตและนาํเขา้นาํเสนอสู่ตลาดเมืองไทย การลดภาษีนาํเขา้

ของยางรถยนตท์งัในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) และกลุ่มประเทศนอกเขตอาเซียน  รวมทงัการ

เจริญเติบโตของการเป็นฐานการผลิตรถยนตเ์พือการส่งออก  ส่งผลใหม้ีการขยายกาํลงัการผลิตของ

ผูผ้ลิตยางรถยนต์รายเดิม อีกทงัมีการเขา้มาตงัฐานการผลิตของผูป้ระกอบการรายใหม่ เพือจาํหน่าย

ในประเทศและส่งออก  ซึงทงัหมดนีก่อให้เกิดการแข่งขนัทีรุนแรงทงัตลาดในประเทศและตลาด

ส่งออก-นาํเขา้   ดงันนัเพือตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของตลาด บริษทัฯจึงปรับเปลียนแผนการ

ผลิต การจดัหาสินคา้ รวมทงัแผนการตลาด เพือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยมุ่งเนน้การ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เป็นสําคญั 
 

โครงการ  RADIALIZATION  

ตามทีบริษทัฯไดเ้ริมดาํเนินการลงทุนในโครงการ RADIALIZATION ตงัแต่ปลายปี 2548 จนถึง 

ปัจจุบนันนั บริษทัใคร่ขอชีแจงถึงการดาํเนินงานทีบริษทัฯไดด้าํเนินการอยูด่งันี 
 

วตัถุประสงคโ์ครงการ เพือใชใ้นการปรับเปลียนเครืองจกัรทีใชใ้นขบวนการผลิตเพือสามารถผลิต

ยางรถยนตแ์ละยางเครืองบินทีสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุนทีสูงกวา่ โดยโครงการนีไดรื้อถอน

เครืองจกัรทีใชส้าํหรับผลิตยางรถบรรทุกและยางรถบรรทุกเลก็ออกจากสายการผลิตเดิม ปรับเปลียน

เครืองจกัรเดิมทีใชส้ร้างยางรถบรรทุกมาใชส้ร้างยางเครืองบินแทน ทาํใหก้าํลงัการผลิตของยาง

เครืองบินเพิมขึนจากวนัละ 130 เส้นต่อวนัเป็น 160 เส้นต่อวนั สําหรับส่วนของยางรถยนตไ์ดมี้การ

ขยายอาคารโรงงานเพือติดตงัเครืองจกัรในการผลิตยางและตรวจสอบคุณภาพยางทีทนัสมยัเพมิมาก

ขึน ทาํใหก้าํลงัการผลิตในส่วนของยางรถยนตเ์พิมขึนอีกวนัละ 2,300 เส้นต่อวนั หรือกาํลงัผลิตรวม

ทงัหมดเพมิขึนเป็นวนัละ 7,200 เส้นต่อวนั   ขณะนีการดาํเนินงานไดด้าํเนินการแลว้เสร็จประมาณ

ร้อยละ 95 และอยูร่ะหว่างการพฒันาผลิตภณัฑบ์นเครืองจกัรทีติดตงัใหม่และปรับแต่งเพือใหไ้ด้

สินคา้ทีมีคุณภาพสูงสุดและกาํลงัการผลิตสูงสุด 
 

มูลค่าสินทรัพยท์ีเพิมขนึจากการลงทุนในโครงการเทียบกบัสินทรัพยร์วมทีเพิมขึน ณ วนัที  

ธนัวาคม  

       ปี               สินทรัพยร์วมทีซือเพิมขนึ                สินทรัพยใ์นส่วนของโครงการ 

 RADIALIZATION  

 2548   593,807,593  404,539,102 

 2549  781,345,777   565,898,686 

 2550   565,483,166 60,338,702 
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 คู่ค้าหลักทีเกยีวข้องในโครงการ 
 

 ชือ ความสัมพนัธ์ ดาํเนินงานด้าน 

1 VMI Epe Holland Vendor เครืองสร้างยาง VMI 

2 Goodyear Wolverhampton, England บริษทัในเครือ เครืองจกัร 

3 Goodyear Debica, Poland บริษทัในเครือ เครืองจกัร 

4 Steelastic, USA Vendor เครืองจกัร 

5 CJ Engineering, Thailand Vendor เครืองจกัร 

6 Ilmberger, Germany Vendor เครืองจกัร 

7 LTM, India Vendor เครืองจกัร 

8 ONNO, Thailand Vendor อุปกรณ์ติดตงัเครืองจกัร 

9 Pan Mechanic,  Thailand Vendor อุปกรณ์ติดตงัเครืองจกัร 

10 RRR Development, USA Vendor เครืองจกัร 

11 Mitsubishi Heavy Industry, Japan Vendor เครืองจกัร 

12 Fuden Engineering,  Thailand Vendor ขยายอาคาร 

13 N.A.T.,  Thailand Vendor ติดตงัเครืองจกัร 

14 Thai Meiden Vendor ติดตงัอปุกรณ์ไฟฟ้า 

15 Summa,  Thailand Vendor ติดตงัเครืองจกัร 

16 Goodyear head quarter บริษทัในเครือ วิศวกรควบคุม โครงการ 

17 Interface Solution, Thailand Vendor เครืองจกัร 

18 Others Vendor อุปกรณ์ติดตงัเครืองจกัร 

 

 ในส่วนของเงินลงทุนในโครงการนี บริษทัใชเ้งินฝากทีมีอยูก่บัสถาบนัการเงินโดยไม่ไดใ้ช้

แหล่งเงินทุนอืน  
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

 บริษทัฯ ไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี  

1. คดีทีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ทีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วน

ของผูถื้อหุ้น 

2. คดีทีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญัแต่ไม่สามารถประเมินผล

กระทบเป็นตวัเลขได ้

3. คดีทีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ         
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8 โครงสร้างเงินทุน  

 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ก) บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 74 ลา้นบาท  เรียกชาํระแลว้ 74 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

7,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

ข) – ไม่มี – 

ค) – ไม่มี – 

ง) – ไม่มี -  

จ) – ไม่มี – 
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8.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทังจํานวนหุ้นทีถือและสัดส่วนการถือหุ้น   

ณ วันที 28 ธันวาคม 2550 

ลาํดบั ชือผูถื้อหุ้น ประเภทผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ สัดส่วน 

% 

1. The Goodyear Tire & Rubber Company นิตบิคุคล

ต่างประเทศ 

4,942,410 66.79 

2. บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั เพือผูฝ้าก 

นิติบคุคลใน

ประเทศ 

474,758 6.42 

3. Thailand Securities Depository Company 

Limited for Depositors  

นิติบคุคลใน

ประเทศ 

455,660 6.16 

4. บริษทั ศรีคีรีเอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั ไทย 209,864 2.84 

5. บริษทั ศรีพนีอ้ง จาํกดั ไทย 208,240 2.81 

6. บริษทั บุญทรง จาํกดั ไทย 141,900 1.92 

7. นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง ไทย 101,918 1.38 

8. บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั นิติบคุคลใน

ประเทศ 

51,480 0.70 

9. นางดาราวลัย ์สาลกัษณ์ ไทย 33,200 0.45 

10. น.ส. ปริดา มโนมยัพิบูลย ์ ไทย 33,200 0.45 

11. น.ส. อาทิดา เบญญศรี ไทย 33,000 0.45 

12. นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง ไทย 33,000 0.45 

13. นายชยัณรงค ์ศรีเฟืองฟุ้ง ไทย 33,000 0.45 

14. นางวรรณงาม ศรีเฟืองฟุ้ง ไทย 33,000 0.45 

15. น.ส.พิชญดา อตัตะนนัทน ์ ไทย 33,000 0.45 

16. นางดารานอ้ย เยาวพลกุล ไทย 33,000 0.45 

17. บริษทั วรวฒัน์ จาํกดั นิติบคุคลใน

ประเทศ 

33,000 0.45 

18. นางดารารุ่ง จีระพนัธุ ไทย 33,000 0.45 

19. น.ส.พรรณวดี ศรีเฟืองฟุ้ง ไทย 33,000 0.45 

 

หมายเหตุ : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก และ Thailand Securities 

Depository Company Limited for Depositors เป็นการถือแทนผูล้งทุนโดยผา่นทางผูฝ้ากทีเป็นสมาชิกของ

บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

 มาตรา  ถึง มาตรา  
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8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัททีีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลง

มติแลว้แต่กรณี ทงันีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลนนัในหนงัสือพมิพด์ว้ย 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที  ตลุาคม พ.ศ.  ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลสาํหรับปี พ.ศ.  จาํนวน  บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงินทงัสิน ,400,000 บาท 

โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที  พฤศจิกายน พ.ศ.  

 

ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี เมือวนัที 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้จ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับปี พ.ศ. 2548 จาํนวน 20 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 148,000,000 บาท 

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
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9. การจัดการ  

 

.   โครงสร้างการจัดการ 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการทงัสิน  ชุดไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ 

คณะกรรมการบริหาร  โดยมีรายละเอียดดงันี 

 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTORS) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม   บริษทัฯมีกรรมการรวม  ท่าน ดงันี 

 1. นายบุญทรง  ศรีเฟืองฟุ้ง   ประธานคณะกรรมการ 

 2. นายชยัคีรี  ศรีเฟืองฟุ้ง กรรมการ  

 3. นายธีระพร  ศรีเฟืองฟุ้ง กรรมการ 

 4. นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง กรรมการ 

 5. นายณรงคฤ์ทธิ ณรงควิ์ทยาการ กรรมการ 

 6. นางวชิชุลดา กลินทอง กรรมการ  

 7. นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ กรรมการ 

 8. นายเจริญ ชยัเพชรรัตน์ กรรมการ 

 9. นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล กรรมการ  

 10. นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการอิสระ 

 11. นายอรรถพร ข่ายมา่น กรรมการอิสระ 

 12. นายเคนเนธ ลี ไวท ์    กรรมการอิสระ  

 13. นางเบรนดา ซู เบนซ์ กรรมการอิสระ 
 

ทงันี กรรมการอิสระทงั  ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นอุตสาหกรรม การบริหารและการเงิน โดย

กรรมการอิสระของบริษทัฯเป็นบุคคลภายนอกทีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้ง หรือพนกังานทีไดรั้บเงินเดือนจาก

บริษทั  มีอิสระจากกลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ไม่ไดถ้ือหุ้นในบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจไม่วา่โดย

ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่มีความสัมพนัธ์กบับุคคลทีใหบ้ริการดา้นวิชาชีพแก่บริษทั ส่งผลใหส้ามารถ

ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยได ้ 

องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีดงันี 

-   องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

-   ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทีมาประชุม กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) 

ในการกาํกบัดูแลกิจการทีดี บริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของบริษทัใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปในแนวทางทีถูกตอ้ง โดยการคดัสรรบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

คณะกรรมการดงักล่าว  ตอ้งมีคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัใหบุ้คคลดงัต่อไปนีดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน ดงันี 

1.  นายอรรถพร ข่ายมา่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  รับตาํแหน่งเมือปี  

2. นายเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมการตรวจสอบ   รับตาํแหน่งเมือปี  

3. นางเบรนดา ซู เบนซ์ กรรมการตรวจสอบ   รับตาํแหน่งเมือปี   

โดยมีนางวิชชุลดา กลินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรณีกรรมการตรวจสอบขอลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบริษทั  

 ล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตผุล 

3. กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งแทน ให้อยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระทีเหลือของ 

 กรรมการทีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่ง 
 

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) 

เพือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบายทีไดก้าํหนดไว ้บริษทัฯไดต้งัคณะกรรมการ 

บริหารซึงประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการฝ่ายต่าง ๆ  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร

บริษทั ซึงมีจาํนวน 7 ท่าน ดงัมีรายชือต่อไปนี 

1. นายริชาร์ด เฟลมมิง กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายณรงคฤ์ทธิ ณรงควิ์ทยาการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

3. นางวิชชุลดา กลินทอง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  

4. นายเดวิด โลเวลล ์* ผูอ้าํนวยการโรงงาน 

5. นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ * ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

6. นายเจริญ ชยัเพชรรัตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

7. นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายยางเครืองบินภาคพืนเอเซีย  
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 * หมายเหต ุ-  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2550 เมือวนัที  พฤษภาคม 2550 ไดมี้

มติแต่งตงัใหน้างสาวสนธยา กาญจนพนัธุ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล แทนนายประสาร ลือตระกูลทีลาออกจากตาํแหน่ง และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที

/  เมือวนัที  พฤศจิกายน  ไดรั้บทราบการขอลาออกจากตาํแหน่งกรรมการและผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายโรงงานของนายเดวิด โลเวลล ์ส่วนการแต่งตงักรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงานคนใหม่จะ

นาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /  เพอืขออนุมติัแต่งตงัต่อไป 
 

.    การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   
 

การสรรหากรรมการ 

บริษทัฯไม่มีคณะกรรมการสรรหา  ฉะนันการสรรหากรรมการจึงมาจากการเสนอชือโดยคณะ 

กรรมการบริษทัใหที้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั  ผูล้งทุนรายย่อยสามารถใชสิ้ทธิของตนในการลงมติในที

ประชุมผูถื้อหุ้นในการแต่งตงักรรมการ  

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน  ท่าน ประกอบดว้ยผูม้ีความรู้ ความสามารถ มีประสบ 

การณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งหลายๆ ธุรกิจ ซึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ จาํนวนของคณะกรรมการอิสระ

เท่ากบัหรือไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของคณะกรรมการแตไ่ม่นอ้ยกวา่  ท่าน การเลือกและแต่งตงั

คณะกรรมการจะกระทาํในการประชุมผูถื้อหุน้ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงันี 

1. หนึงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นเท่ากบัหนึงหุ้น 

2. การเลือกกรรมการอาจใชว้ิธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  หรือคราวละ

หลาย ๆ คนตามแต่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร  การลงมติแต่ละครังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียง

ดว้ยคะแนนตามจาํนวนหุน้ทีถืออยู ่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการเท่ากบั

จาํนวนทีไดรั้บเลือกตงัในครังนนั  
 

การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารเป็นผูส้รรหาผูบ้ริหารเมือมีตาํแหน่งวา่งลง ทงันีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 

.   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ครังที /  เมือวนัที  เมษายน  ไดมี้

มติใหจ่้ายบาํเหน็จกรรมการสาํหรับปีบญัชีสินสุดเพียงวนัที  ธนัวาคม  ดงัต่อไปนีใหแ้ก่ ประธาน

กรรมการ ,  บาท (สีแสนสีหมืนบาทถว้น) และ กรรมการท่านอืนทีมีถินทีอยูใ่นประเทศไทยและ
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ไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั ท่านละ ,  บาท (สองแสนหา้หมืนบาทถว้น)บาํเหน็จจาํนวนเหล่านีได้

รวมทงัเบียประชุมกรรมการแต่ละครังจาํนวน ,  บาท (สีพนับาทถว้น) ไวด้ว้ยแลว้  และไดมี้มติให้

จ่ายบาํเหน็จกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบปีบญัชีสินสุด  ธนัวาคม  ดงัต่อไปนี ใหแ้ก่ ประธาน

กรรมการและสมาชิกท่านละ ,  บาท (เกา้หมืนบาทถว้น) 
 

 ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน  

 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ปี 2550 

      หน่วย : ลา้นบาท 

ตาํแหน่ง จาํนวน (ราย) เงินเดือน / ปี บาํเหนจ็กรรมการ * อนื ๆ ** รวม 

กรรมการบริษทัฯ 7 - 2.02 - 2.02 

กรรมการบริหาร 6 17.3 - 7.5 24.8 

 *  บาํเหนจ็กรรมการรวมค่าเบียประชุม 

 **  ค่าใชจ้่ายอืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ เช่น ค่าเช่าบา้น ภาษเีงินได ้ฯลฯ 

  

 ค่าตอบแทนอืน   

 - ไม่มี  -   
 

.    การกาํกบัดูแลกจิการ  

 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และบริหารองคก์ร ซึงไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งแพร่หลาย  ตามหลกัการนี คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสาํคญัอยา่งยงิในการกาํกบั

ดูแลองคก์รให้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบทีมีต่อผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย ทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

โดยเนน้การบริหารงานทีเป็นธรรม  ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  

สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการพิทกัษ์สิทธิ และดูแลผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม เพือสร้างความเชือมนัแก่ผูถื้อหุ้น ผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย และยงัเป็นพนืฐานของ

การเติบโตทางธุรกิจทียงัยืน   

 ทงันีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตามแนวทางทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ไดก้าํหนดไว ้ดงัต่อไปนี 

 

 หลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี                                                                                            

ในฐานะทีบริษทัไดจ้ดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯมีความมุ่งมนัทีจะพฒันา และนาํ

ขอ้กาํหนดแนวทางปฏิบติัในการบริหาร โดยอยูบ่นพืนฐานของมาตรฐานตลาดทุนทวัโลก บริษทัฯ

ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือเป็นเครืองมือในการ

เพิมความสามารถในการปฏิบติังานและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
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บริษทัฯไดมี้ความตอ่เนืองในการเพิมความแข็งแกร่งในดา้นนโยบายและการปฏิบติัการกาํกบั

ดูแลกิจการ เช่น การจดัตงั การควบคุมภายในและขนัตอนการปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัมาตรฐานการ

บริหารการควบคุมภายใน มาตรฐานหนึงทีบริษทัฯนาํมาใชค้ือ Sabanes Oxley Act (SOX) ที

ประกาศใชใ้นปี  ซึงเกียวกบัรายงานทางการเงินและการปฏิรูปการบริหารในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เนือหาประกอบดว้ยขอ้กาํหนดของบริษทัทีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาทีเขา้ร่วมเป็นภาคีในขอ้กาํหนด ซึงเป็นการสร้างความมนัใจในความซือสัตย์

ในการจดัทาํงบการเงิน 

SOX มีอิทธิพลต่อการบริหารงานและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ที

มุ่งมนัจะรกัษามาตรฐานการจดัการทีดีทีสุด และจรรยาบรรณ และการคงไวซึ้งการควบคุมภายใน 
 

 โครงสร้างการบริหาร 

 โครงสร้างการกาํกบัดูแลของบริษทัฯประกอบดว้ย การประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้และการประชุมวสิามญัเป็นอาํนาจสูงสุดในการกาํกบัดูแล

บริษทัฯและเป็นทีอภปิรายความคิดเห็นสาํหรับผูถื้อหุน้ในการใช้อาํนาจในการบริหาร การประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ไดจ้ดัให้มีขึนเป็นรายปีในขณะทีการประชุมวสิามญัสามารถจดัให้มีขึน

เมือใดก็ได ้

ระหวา่งปี  บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้เมือวนัที  เมษายน 

  สําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทงัขอ้มูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย  วนั โดย

ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ  บริษทัฯและคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้

ความสาํคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้เป็นอยา่งมาก โดยกรรมการบริษทัจะพยายามเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ดว้ยทุกครัง นอกจากนีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายทีจะอาํนวยความสะดวกในกระบวนการจดัประชุมผู ้

ถือหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนเริมการประชุม จะมีการชีแจงกติกา

ทงัหมดรวมทงัสรุปการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจน ในระหวา่งการประชุมไดเ้ปิด

โอกาสและสนบัสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและตงัคาํถามใดๆ ต่อทีประชุม ประธาน

กรรมการและกรรมการจะตอบขอ้ซักถามในทุกประเด็น และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง

ครบถว้น เพือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้โดยบริษทัฯไดเ้พิมทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้น โดยให้

กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ในกรณีทีผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
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ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ไดมี้การอนุมตัิการลาออกของกรรมการ  ท่าน ตาม ขอ้  ใน

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯทีระบุใหก้รรมการสลบัเปลียนลาออกจากตาํแหน่ง  ใน   อย่างไรก็ตาม

กรรมการทงั  ท่านไดรั้บเลือกกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 เพือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการตดัสินใจ 

คณะกรรมการไดม้ีการจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบนีประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ  ท่าน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบมิไดเ้ป็นประธานคณะกรรมการชุดอืน

ของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีและขอบเขตความรับผิดชอบดงันี 

1. ช่วยคณะกรรมการประเมินความซือสัตยใ์นการจดัทาํงบการเงินและการปฏิบติังานของ 

 กรรมการวา่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและนโยบายของบริษทัฯทีเกียวกบัการทาํธุรกรรม 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือ 

 กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอเพือแต่งตงัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทาง 

 ผลประโยชน์ใหม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฎิบติัตามทีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ 

 

จํานวนครังในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชือสกุล จาํนวนครังทีเขา้ประชุม / จาํนวนครังจดัการประชุม 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 5 / 5 

นายเคนเนธ ลี ไวท ์ 5 / 5 

นางเบรนดา ซู เบนซ์ 4 / 5   
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 คณะกรรมการ 

 ในปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมการจาํนวน  ท่าน คณะกรรมการประกอบดว้ยผูม้ีความรู้ 

ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งหลาย ๆ ธุรกิจ ซึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น จาํนวน

ของคณะกรรมการอิสระเท่ากบัหรือไม่นอ้ยกวา่หนึงในสามของคณะกรรมการแต่ไม่น้อยกวา่  ท่าน 

การเลือกและแต่งตงัคณะกรรมการจะกระทาํในการประชุมผูถื้อหุน้ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงันี 

1. หนึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเท่ากบัหนึงหุ้น 

2. การเลือกกรรมการอาจใชวิ้ธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  หรือ

คราวละหลาย ๆ คนตามแต่ทีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร  การลงมติแต่ละครังผูถื้อหุ้น

ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตามจาํนวนหุ้นทีถืออยู ่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ย

เพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ

เท่ากบัจาํนวนทีไดรั้บเลือกตงัในครังนนั  

 ในการถอดถอนกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึงออกจาก

ตาํแหน่งก่อนวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงและมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 

 สาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯในแต่ละครัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งน้อย  วนั เพือให้

คณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม รายงานการประชุมตอ้งมีการจดบนัทึก

เป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมทงัจดัส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทุกท่านและมีหนึงสาํเนาจดัเก็บไวท้ี

บริษทัฯ เพือใหผู้มี้อาํนาจเกียวขอ้งสามารถตรวจสอบได้ 

 ในปี  บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯจาํนวน  ครัง และการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นจาํนวน  ครัง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมดงันี 
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ชือสกุล จาํนวนครังทีเข้าประชุม / จํานวนครังจัดการประชุม 

นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง              5 / 6 

นายชยัคีรี ศรีเฟืองฟุ้ง              5 / 6 

นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง              6 / 6 

นายเยบ็ ซู ชวน              5 / 6 

นายอรรถพร ข่ายมา่น               6 / 6  

นายเคนเนธ ลี ไวท ์              6 / 6 

นางเบรนดา ซู เบนซ์               5 / 6 

นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง               6 / 6 

นายณรงคฤ์ทธิ ณรงควิ์ทยาการ               4 / 6 

นางวิชชุลดา กลินทอง               6 / 6 

นายเจริญ ชยัเพชรรัตน ์              6 / 6 

นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล              6 / 6 

นายประสาร ลือตระกูล *              2 / 6 

นายเดวิด โลเวลล ์*              5 / 6 

นายไมเคิล จอห์น รูน *             4 / 6 

นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ *             4 / 6  
  

การเปลยีนแปลงคณะกรรมการ ในระหว่างปี  

การลาออกของกรรมการ    

นายเดวิด โลเวลล์ 
ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการและผูอ้าํนวยการโรงงาน ในทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  

นายประสาร ลือตระกูล 
ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2550 

นายไมเคิล จอห์น รูน 

ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ เมือวนัที 28 กนัยายน 2550 และทปีระชุม

คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บทราบการลาออกในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ครังที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  

การแต่งตงักรรมการ   

นายเดวิด โลเวลล์ 
ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการและผูอ้าํนวยการโรงงาน จากทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ครังที 1/2550 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2550 

นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ 
ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวนัที 11 พฤษภาคม  

นายไมเคิล จอห์น รูน 
ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการบริษทั จากทีใหญ่สามญัประจาํปี ครังที /  

เมือวนัที 30 เมษายน 2550 
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คณะกรรมการบริษัทฯมีหน้าทีและความรับผดิชอบดังนี 

 เป็นผูน้าํและบริหารบริษทัฯตามวิสัยทศัน์งานทีไดรั้บมอบหมาย 

1. เป็นผูน้าํและบริหารบริษทัฯ ตามวิสัยทศัน์งานทีไดรั้บมอบหมาย 

2. ปกป้อง การไดม้า และบริหารทรัพยสิ์นของบริษทัฯเพือประโยชน์ของบริษทัฯ 

4. ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั และมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น 

5. กาํหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหผู้ถ้ือหุน้ 

6. คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งจดัประชุมอยา่งนอ้ย  เดือนต่อครัง 

7. ในการปฏิบติังานตามหนา้ที คณะกรรมการบริษทัฯอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคน

หนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึงแทนกรรมการก็ได ้

นิยามคณะกรรมการอสิระ 

 ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี บริษทัมหาชนควรมีกรรมการไม่นอ้ยกว่าหนึงในสาม หรือ

ร้อยละ 33 และอยา่งนอ้ย 3 คน ทีสามารถใหค้วามเห็นอยา่งตรงไปตรงมาในเรืองทีสาํคญั และ

ปราศจากการครอบงาํจากกลุ่มทีมีผลประโยชน์อืนใด เรียกว่ากรรมการอิสระ ในกรณีของบริษทัฯ  

มีกรรมการอิสระอยู ่4 คน จากจาํนวนกรรมการ 13 คน หรือร้อยละ 33.33  ซึงเท่ากบัมาตรฐานขนั

ตาํ ดงัมีรายชือต่อไปนี 

 1) นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2)   นางเบรนดา ซู เบนซ์ 

3)   นายเคนเนธ ลี ไวท ์

4)   นายเยบ็ ซู ชวน 

         ทงันีบริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซึงเขม้งวดกวา่ขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี 

 1)  ไม่มีธุรกิจหรือการงานทีเกียวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ

ของตน และตอ้งมีคุณสมบติัเพิมเติมดงันี 

 2)  ไมถ่ือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ

บริษทัทีเกียวขอ้ง ทงันีให้นบัรวมถึงหุน้ทีถืออยูโ่ดย ผูท้ีเกียวขอ้งดว้ย 

 3)  ไมม่ีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง

หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทงัไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังานทีไดรั้บเงินเดือนประจาํจาก

บริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ นอกจากนี 

จะตอ้งไม่เป็นทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษทั 
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 4)  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทงัในดา้นการเงิน และการ

บริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญข่องบริษทั 

 5)  ไม่เป็นผูเ้กียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 6)  ตอ้งเป็นผูท้ีผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

 สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

     บริษทัฯให้ความเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุน้รวมถึงสิทธิในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

การออกเสียง ความใหอิ้สระในการออกความคิดเห็นหรือขอ้แนะนาํเกียวกบัธุรกรรมของบริษทัฯ  

ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิในการตดัสินใจในเรืองทีเกียวกบัการเปลียนแปลงสาํคญัของบริษทัฯ เช่น การแต่งตงั

ผูต้รวจสอบบญัชี การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและอนุมติัรายการเกียวโยง เป็นตน้  บริษทัฯได้

จดัเตรียมเอกสารการแจง้ประชุม สถานที วนั เวลา และรายละเอียดใหค้รบถว้น ซึงจะจดัส่งใหผู้ถ้ือ

หุน้ทงัหมดและนายทะเบียนอย่างนอ้ย  วนัก่อนการประชุม 
 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 บริษทัฯให้ความสาํคญัต่อผูถ้ือหุน้ในความเท่าเทียมกนัเพือสร้างความมนัใจใหผู้ถื้อหุ้น โดยแบ่ง

เวลาการประชุมและใหโ้อกาสแก่ผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ถามคาํถามและ 

ใชสิ้ทธิในการเลือกกรรมการ  ผูถ้ือหุน้มีสิทธิในการมอบอาํนาจใหต้วัแทนมาประชุมและใชสิ้ทธิใน 

การออกเสียงแทนได ้โดยสามารถเลือกทีจะมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระเป็นตวัแทนในการประชุม 

ผูถ้ือหุ้นใหญ่สามญัประจาํปี โดยประวติัของกรรมการอิสระไดแ้นบไปพร้อมกบัเอกสารการแจง้ 

ประชุมผูถื้อหุน้  
 

 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย     

 บริษทัฯให้ความสาํคญักบัสิทธิของผูถ้ือหุ้นภายใตก้รอบของกฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้ตกลง   

ขอ้ปฏิบติัสาํหรับจรรยาบรรณในการทาํธุรกิจไดจ้ดัทาํขึนเป็นแนวทางใหพ้นกังานนาํไปปฎิบตัิ  

โดยใหค้วามสําคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 คู่มือการประพฤติปฏิบติัทางธุรกิจนีจะช่วยเสริมสร้างการอุทิศตนของพนกังานใหบ้รรจุถึงคุณค่า

หลกัของบริษทัฯ อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ราสามารถปฏิบติังานประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี การกระทาํ

สิงทีถูกตอ้งเพือลูกคา้, ผูร่้วมงาน หุน้ส่วนทางธุรกิจ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯนนั แสดงให้เห็นถึงความ

มุ่งมนัในการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและกฎหมายอย่างจริงจงั 
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 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดทุ้กกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยงิ ชุมชนและ

พนกังาน โดยทีผา่นมาบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัอย่างยิงต่อสิงแวดลอ้ม เนืองจากบริษทัฯ ตระหนกั

ดีวา่วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตของบริษทัฯ บางชนิดอาจมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานการบริหารสิงแวดลอ้ม ISO14000 อีกทงัยงัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น  กรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อยา่ง

เคร่งครัด โดยบริษทัฯ สามารถปฏิบติัไดดี้กวา่เกณฑท์ีทางการกาํหนดไว ้ ความร่วมแรงร่วมใจของ

พนกังานทงัองคก์รในการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดอยา่งเคร่งครัด ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถาน

ประกอบการดีเด่นดา้นการบริหารความปลอดภยั ดา้นอาชีวะอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ติดต่อกบัเป็นปีที  (ตงัแต่ปี 2542-2549)  
 

 รายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

 คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียว

โยงกนั และไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครัง รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย ์โดยราคาและเงือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผย

รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาํเป็น ทุกครังเมือมีรายการเกิดขึน 
 

.    การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นอย่างยิง จึงมี

นโยบายอยา่งเขม้งวดในการป้องกนัไม่ใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานนาํขอ้มูล

ภายในไปใชเ้พือผลประโยชน์ของตน  ขอ้มูลภายในทีสาํคญัจะเปิดเผยต่อบุคคลทีเกียวขอ้งเท่านนั   

เช่น   ผูต้รวจสอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นเฉพาะ

เรือง และในเวลาทีเหมาะสมเท่านนั 

- กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

- ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานทีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่

บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไม่มีหนา้ทีเกียวขอ้ง และไม่ซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 

1 เดือน ก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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9.6   บุคลากร  

  บริษทัตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลของบริษทัเสมอมา จึงไดก้าํหนดให้แผนกฝึก 

อบรมของบริษทัดาํเนินการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั ตงัแต่เขา้รับตาํแหน่ง จนไดรั้บการ

บรรจุเขา้เป็นพนกังานประจาํแลว้  และตามแผนงานฝึกอบรมทีทางบริษทัแม่ไดก้าํหนดให ้เพือเป็น

การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้ทดัเทียมกบับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ทวัโลก  อีกทงัการ

จดัส่งพนกังานของบริษทัไปอบรมและดูงานทีบริษทัในเครือกู๊ดเยยีร์ในต่างประเทศเสมอมา  โดย

พิจารณาคดัเลือกจากพนกังานทีมีผลงานดีและพร้อมทีจะเขา้รับการฝึกอบรมในหวัขอ้การอบรมที

ทางบริษทัไดรั้บมาจากบริษทักู๊ดเยยีร์ในเครือ     

       ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีพนกังานรวมทงัสิน 819 คน แบ่งออกเป็นพนกังานในส่วน

ตา่ง ๆ ดงันี 

1. ฝ่ายผลิต  จาํนวน  477  คน 

2. ฝ่ายบริหารการผลิต  จาํนวน  34 คน 

3. ฝ่ายวิศวกร จาํนวน  83  คน 

4. ฝ่ายควบคุมเทคนิค จาํนวน  66  คน 

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาํนวน  14  คน 

6. ฝ่ายควบคุมวสัดุ จาํนวน  53  คน 

7. ฝ่ายขายยางรถยนต ์ จาํนวน  33  คน 

8. ฝ่ายบญัชีและการเงิน จาํนวน  33  คน 

9. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ จาํนวน 5 คน 

10. ฝ่ายขายยางเครืองบิน จาํนวน  3  คน 

11. ฝ่ายทดสอบยาง จาํนวน  18  คน 

 รวมพนักงานทังสิน จํานวน  819  คน     
 

 สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี 2548 - 2550  หน่วย : ลา้นบาท 

ปี     เงินเดือน/ค่าแรง    ค่าล่วงเวลา      โบนสั อืน ๆ รวมทงัสิน 

2550 170.93 30.55 28.58 95.43 325.49 

2549 232.42 47.31 40.33 54.34 374.40 

2548 212.96 67.30 41.38 39.86 361.50 
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 บริษทัฯ มีความเชือมนัวา่ พนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรทีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ที

จะสรรหาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี และมีคุณธรรม เพือมาร่วมงานกบั

องคก์ร ตลอดจนมีนโยบายมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนือง โดยจดัใหมี้การอบรมบุคลากร

อยา่งสมาํเสมอทงัการฝึกอบรมภายในบริษทั และการฝึกอบรมโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิต่าง ๆ จาก

ภายนอก มีระบบการประเมินผลการทาํงานอย่างมีระบบ วดัผลได ้รวมถึงมีการกาํหนดโครงสร้าง

ค่าจา้ง สวสัดิการ และผลตอบแทนอืน ๆ อยา่งยติุธรรมและจูงใจ 
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10. การควบคุมภายใน 

 บริษทัมีความเชือมนัว่า ระบบควบคุมภายในองคก์รทีไดร้ะบไุวใ้นหวัขอ้ 9.4 และ 9.5 มีความ

เพียงพอทีจะป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั อนัอาจเกิดจากกรณีทีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดย

ไม่มีอาํนาจเพียงพอ และเท่าทีผา่นมาบริษทัก็ไม่มีพบขอ้บกพร่องใด ๆ ทีเกียวกบัระบบควบคุม

ภายใน 

 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทงัในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานที

มีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดภาระหน้าที อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และมีการ

แบ่งแยกหนา้ทีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพือใหเ้กิดการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  นอกจากนียงัมีการควบคุมภายในทีเกียวกบัระบบการเงิน  

โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานทรีับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินที

ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ และใชดุ้ลยพินิจ

อยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจดัทาํ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้งระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพือให้

มนัใจไดอ้ย่างมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรง

รักษาไวซึ้งทรัพยสิ์น และเพือให้ทราบจุดอ่อนเพือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการที

ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั 

 ในการนี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ย

กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ

ควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ 

และสามารถสร้างความเชือมนัอยา่งมีเหตุผลต่อความเชือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2550 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัฯ ทงัทีเกียวกบัการเงินและทีไม่ใช่

การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงได้

กาํชบัใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการในเรืองทีเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทีครบถว้น ตามความเป็นจริง 

เชือถือได ้และทนัเวลา  ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือปฏิบติัมาโดยตลอด 
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ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นนั บริษทัยงัไม่จดัตงัหน่วยงานขึนเฉพาะ เนืองจากกิจกรรมใน

เรืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั จึงไดม้อบหมายให้ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน ทาํหนา้ทีติดต่อสือสารกบั 

ผูถ้ือหุ้น รวมทงัภาครัฐทีเกียวขอ้ง ทงันีผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลไดท้ี โทร. 0 2264-2700  

หรือที website : www.goodyear.co.th 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯมีความเพียงพอและเหมาะสม 

ในระดบัหนึง บริษทัฯมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลได ้ มีการตงัเป้าหมาย 

การปฏิบติังานซึงควรจะปฏิบติัไดจ้ริงและมีการวดัผลอยูเ่สมอ  มีการจดัโครงสร้างองคก์รทีเหมาะสม

เพือใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการกระทาํทีอาจขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งพนกังานกบับริษทัใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติั มีระบบการควบคุมการสังจ่ายเช็ค 

และเงินสดทีรัดกุม มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่ และใช้

นโยบายบญัชีซึงเป็นมาตรฐานทีรับรองทวัไป มีการติดตามดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัอย่าง 

ใกลชิ้ดและคอยระมดัระวงัให้การดาํเนินงานของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยูเ่สมอและโดย 

ไม่ใหม้ีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ประการใด 

อยา่งไรก็ตาม เพือเป็นการเพิมคุณภาพของระบบควบคุมภายในให้ดีขึน บริษทัฯไดจ้ดัตงั 

ผูต้รวจสอบภายในองคก์ร นอกจากนนั บริษทัฯ ไดน้าํระบบปฏิบติัการ SAP ซึงเป็นระบบการจดัการ 

ขอ้มูลสารสนเทศทีทนัสมยั   
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งปฏิบติัหนา้ทีตามแนวทางการปฏิบติั 

การตรวจสอบภายในทีดีทีออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามบทบญัญติัของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ 2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 คณะกรรมการไดย้ดึหลกัดงักล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 เพือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไวค้ณะกรรมการ 

ตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจาํปี 2550 แก่คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ดงันี 

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร มีรายนามดงัต่อไปนี 

นายอรรถพร ข่ายม่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเคนเนธ ลี ไวท ์  กรรมการตรวจสอบ   

นางเบรนดา ซู เบนซ์  กรรมการตรวจสอบ   

นางวิชชุลดา กลินทอง  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเตม็ในการเขา้ตรวจสอบและไดรั้บความร่วมมือจากฝ่าย 

บริหาร รวมถึงการเชิญใหก้รรมการหรือเจา้หนา้ทีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความ

เหมาะสม โดยนางวิชชุลดา กลินทอง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่ง

สมาํเสมอ พร้อมกบับริษทัตรวจสอบจากภายนอก คือบริษทั ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอ

เอส จาํกดั  โดยในปี พ.ศ.  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั  ครัง 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือตามทีร้องขอเพือใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ทีไดเ้ป็น 

 อยา่งดี 

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชีภายในและผู ้

 ตรวจสอบบญัชีจากภายนอกบริษทั และสอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผู ้

 ตรวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในทีรายงานต่อกรรมการบริษทัฯ 

5. คาํถามและขอ้สงสัยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บ 

 การชีแจงและแกไ้ขเป็นทีน่าพึงพอใจแลว้จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษทัฯ 

 

  ตามทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินงานในปี  

2550  เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบ และภายใตก้ฎหมายและพระราชบญัญตัิที 

เกียวขอ้งของประเทศไทย 
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 รายงานการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 บริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลทีดีทวัทงัองคก์รอยา่งต่อเนืองมาเป็น

เวลานาน และเชือมนัว่าหลกัการบรรษทัภิบาลซึงเนน้การกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการการตรวจสอบ เพือให้องคก์รดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมต่อ

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่ายและส่งผลดีต่อความเจริญเติบโตขององคก์ร 

 คณะกรรมการบริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัและปฎิบติัตามขอ้พึงปฎิบติัทีดีสาํหรับกรรมการ

บริษทัจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตลอดมา นอกเหนือจากนัน 

ผลจากการออกกฎหมายทีมีชือวา่ "Sarbanes-Oxley Act" ทีประเทศสหรัฐอเมริกา เมือเดือน

กรกฎาคม 2545 ซึงเป็นกฎหมายเกียวกบัการดูแลและตรวจสอบระบบการบริหารงาน ระบบควบคุม

ภายใน และขอ้มูลทีเกียวกบัรายงานทางการเงิน เนืองจากบริษทัฯมีบริษทัแม่อยูใ่นประเทศ

สหรัฐอเมริกา และเพือใหแ้นวทางในการปฏิบติัเป็นสากลเหมือนกนัทวัโลก บริษทัฯ จึงไดมี้การ

จดัเตรียม ปรับปรุงระบบการดาํเนินการทงัทางดา้นระบบการบริหาร การรายงานและการควบคุม

ภายในใหเ้ป็นไปและสอดคลอ้งตามกฎขอ้บงัคบัของกฎหมาย "Sarbanes-Oxley Act" 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเกียวกบัสิทธิของผูถ้ือหุน้ ในอนัทีจะไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯ สิทธิ

ในการออกเสียง สิทธิทีจะไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรม รวมถึงการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้น

ในการประชุมผูถื้อหุ้น 
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11. รายการระหว่างกัน  

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง

บริษทัทีทาํหน้าทีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการทีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนี บุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั 

ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั

คาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

รายการระหว่างกิจการทีเกยีวข้องกัน 
 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company  ซึงตงัอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา          

บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุน้ของบริษทัทีออกจาํหน่าย

จาํนวนหุน้ทีเหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทวัไป 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการคา้ทีเป็นปกติธุรกิจกบับริษทัแม่และบริษทัอืนในกลุ่มบริษทั กู๊ดเยยีร์ ราคาซือ

และราคาขายสินคา้และเครืองจกัรอปุกรณ์และค่าบริการเป็นไปตามนโยบายราคาของกลุ่มบริษทัที

โดยทวัไป  เป็นการคาํนวณจากตน้ทุนบวกกาํไร 
 

ก) รายได้จากการขาย 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

รายได้จากการขายสินค้า   

บริษทัใหญ่ 223,523,611 371,024,973 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 730,591,298 987,488,522 

    954,114,909 1,358,513,495 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

ซือวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป   

บริษทัใหญ่ 299,271,506 305,118,204 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 1,154,099,684 741,652,014 

    1,453,371,190 1,046,770,218 
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ข)  การซือสินค้าและบริการ (ต่อ) 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

ซือเครืองจักรและอะไหล่   

บริษทัใหญ่ 150,988,114 182,680,110 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 124,829,049 139,691,865 

    275,817,163 322,371,975 

ค่าใช้จ่ายบริการทางด้านเทคนิค   

บริษทัใหญ่ 83,613,302 151,480,358 

ค่าวิจัยและพฒันาสินค้า   

บริษทัใหญ่ 22,825,920 25,932,877 

ค่าบริหารจัดการ   

บริษทัใหญ่ 99,170,798 104,211,892 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

ลูกหนีการค้า   

บริษทัใหญ่ 137,259,889 148,808,628 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 319,007,311 267,201,508 

    456,267,200 416,010,136 

ลูกหนีกิจการทีเกยีวข้องกนั   

บริษทัใหญ่ 294,459 945,100 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 45,355,675 69,357,680 

    45,650,134 70,302,780 

เงินจ่ายล่วงหน้า   

บริษทัใหญ่ - 43,041,903 

เจ้าหนีการค้า   

บริษทัใหญ่ 76,042,326 76,073,595 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 97,220,953 206,241,147 

    173,263,279 282,314,742 
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ค)   ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ  (ต่อ) 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

เจ้าหนีกิจการทีเกยีวข้องกนั   

บริษทัใหญ่ 157,352,792 81,743,237 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 307,806,976 63,699,428 

    465,159,768 145,442,665 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการ 

   

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,250,027 2,016,754 

 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบียประชุมและผลตอบแทนอืนซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมสามญั 

ประจาํปีของผูถื้อหุ้นเมือวนัที 30 เมษายน พ.ศ.  
 

จ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั  
 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

   

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 336,496,000 359,555,000 

 

ณ วนัที  ธันวาคม พ.ศ.  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัททีเกียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวในสกุล

เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ จาํนวน  ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยคิดอตัราดอกเบียเท่ากับ LIBOR บวก  

ร้อยละ  และมีกําหนดชําระคืนในวันที  กันยายน พ.ศ.   เงินให้กู้ยืมดังกล่าวนีได้รับการ 

คาํประกนัโดยบริษทัใหญ่ บริษทัไดท้าํสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าเพือเป็นการลดความเสียงจากการ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงมีอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามทีระบุไวใ้นสัญญา

เท่ากับ .  บาท ต่อ  ดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีกําหนดชําระคืนในวันที  9 กันยายน พ.ศ.   

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัที  ธันวาคม พ.ศ.  ของสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าเป็นเชิงบวก

จาํนวน 1,823,000 บาท  

 

ดอกเบียรับทีเกียวขอ้งสาํหรับปีมีจาํนวน 21,659,641 บาท (พ.ศ. 2549 : 21,753,038 บาท) 

 

 



  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

    50

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   

.    งบการเงิน 

12.1.1   รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  

 รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที  ธนัวาคม  ตรวจสอบ

โดยคุณณฐพร พนัธุ์อุดม ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที  จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นว่า ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบดุล ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

 และ พ.ศ.  งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้และงบกระแส

เงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี 

ส่วนผูต้รวจสอบบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชี  

ผูต้รวจสอบบญัชีไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป ซึง

กาํหนดใหผู้ต้รวจสอบบญัชีตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งมีเหตุผลวา่งบ

การเงินแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้

วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทงัทีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีทีกิจการใชแ้ละประมาณการเกียวกบัรายการทาง

การเงินทีเป็นสาระสาํคญั ซึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ

การแสดงรายการทีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ผูต้รวจสอบบญัชีเชือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้

ขอ้สรุปทีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูต้รวจสอบบญัชี 

 จากการตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชีเห็นวา่ งบการเงินทีกล่าวขา้งตน้นี แสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับ

ปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตาม 

ทีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป 
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12.1.2   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปีทีผ่านมา 

         (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 2550 2549 2548 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             488,480           362,479           754,554  

เงินลงทุนระยะสัน             106,000           106,000           116,000  

ลูกหนีการคา้             676,108           824,232           679,098  

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั                        -              43,042          256,439  

สินคา้คงเหลือ             424,061           393,102           368,499  

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน             168,437           105,189             23,684  

ลูกหนีอนื - ค่าชดเชยความเสียหายจากอคัคีภยั             208,572            -             -   

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั             336,496           359,555           409,826  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ          1,770,419        1,565,017       1,004,889  

สินทรัพยอ์นื ๆ               34,668             31,913             24,337  

รวมสินทรัพย์          4,213,242        3,790,529        3,637,325  

เจา้หนีการคา้           1,117,069           810,066           623,744  

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย               10,070               8,898             36,920  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย               93,363             57,482             62,791  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย               13,990             45,065             52,754  

หนีสินหมนุเวียนอืน ๆ                 8,507               8,528               2,776  

สาํรองเงินทนุเลียงชีพและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอาย ุ               92,278           115,119           137,455  

รวมหนีสิน          1,335,278        1,045,157          916,440  

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เต็มมูลค่า               74,000             74,000           74,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น               92,000             92,000             92,000  

กาํไรสะสม  -  จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย                 7,400               7,400               7,400  

             -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร          2,704,564        2,571,973        2,547,486  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น          2,877,964        2,745,373        2,720,886  

รายไดจ้ากการขาย          2,838,043        4,119,678        4,332,526  

ตน้ทุนขาย          2,674,751        3,505,004        3,545,865  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร             262,296           408,684           416,027  

รายไดด้อกเบีย               31,573             40,293            33,954  

รายไดอ้นื               36,717             29,919             13,763  

ภาษีเงินได ้               29,061             59,315           125,438  

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกต ิ             (59,775)          216,887          292,912  
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12.1.2   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปีทีผ่านมา (ต่อ) 

         (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 2550 2549 2548 

รายการพเิศษ             192,367        -          -   

กําไรสุทธิสําหรับปี             132,592           216,887           292,912  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐานก่อนรายการพิเศษ                 (8.08)              29.31               39.58  

รายการพเิศษต่อหุ้น                 26.00 - - 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานหลงัรายการพิเศษ 17.92              29.31               39.58  

 

. .    อตัราส่วนทางการเงินทีสําคัญ / FINANCIAL RATIOS  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 2550 2549 2548  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.69 2.00 3.38 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.94 1.32 2.17 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.62 0.62 0.83 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้  3.68 4.57 4.62 เท่า 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 97.89 78.77 77.89 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  6.55 9.20 9.51 เท่า 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย 54.99 39.11 37.86 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี 4.06 6.06 7.94 เท่า 

ระยะเวลาชาํระหนี 88.60 59.45 45.32 วนั 

Cash Cycle 64.28 58.43 70.42 วนั 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ 5.8 14.9 18.2 % 

อตัรากาํไรสุทธิ 4.7 5.3 6.8 % 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 4.7 7.9 11.1 % 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 3.3 5.8 8.4 % 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 27.5 28.6 53.4 % 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.71 1.11 1.24 เท่า 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.46 0.38 0.34 เท่า 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0 88.7 50.5 % 
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ข้อมูลต่อหุ้น 2550 2549 2548  

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ 388.91 371.00 367.69 บาท 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น 17.92 29.31 39.58 บาท 

เงินปันผลต่อหุ้น 0 26.00 20.00 บาท 

อตัราการเติบโต     

สินทรัพยร์วม 11.2 4.2 7.9 % 

หนีสินรวม 27.8 12.8 16.5 % 

รายไดจ้ากการขายหรือบริการ -31.1 -4.9 7.6 % 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน -35.8 -1.8 10.5 % 

กาํไรสุทธิ -38.9 -26.0 -9.2 % 

 

12.2    คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

เมือวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัจากงบการเงิน สามารถสรุปฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานของบริษทัไดด้งันี 

 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของบริษทัฯในปี  ลดลงจาก .  เท่าในปี  เป็น .  เท่า  เนืองจากบริษทัฯมี

การใชเ้งินสดเพือการซ่อมแซมโรงงานในส่วนทีเกิดเหตุเพลิงไหมเ้มือวนัที  มีนาคม  มูลค่า

ความเสียหายประมาณ  ลา้นบาท  ในปี  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก .  เท่า

เป็น .  เท่า เป็นผลจากลูกหนีในส่วนของบริษทัฯในเครือเพิมขนึ ซึงเป็นการจดัซือส่วนผสมยางที

เพิมขนึจาํนวน  ลา้นบาท เพือทดแทนส่วนผสมยางทีบริษทัฯไดห้ยดุการผลิตเนืองจากเหตุเพลิง

ไหมเ้ครืองผสมยาง ระยะเวลาในการเก็บหนีเฉลียเพมิขนึจาก .  วนัในปี  เป็น .  วนัใน

ปี  เป็นผลจากการจ่ายหนีชา้ลงของลูกหนีบริษทัในเครือและลูกหนีการคา้สายการบินบางราย ที

มีการเปลียนแปลงระบบการชาํระเงิน ระยะเวลาขายสินคา้เฉลียเพมิขึนจาก . วนัในปี  เป็น 

.  วนัในปี   เป็นผลสืบเนืองจากการทีบริษทัฯตอ้งนาํเขา้ส่วนผสมยางจากในบริษทัในเครือ

แทนการผสมยางเองทีไดห้ยุดการผลิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้ ในขณะเดียวกนัระยะเวลาในการ

ชาํระหนีเพิมขึนจาก .  วนั ในปี  เป็น .  วนัในปี  เป็นผลจากขอ้ตกลงระยะเวลา

การชาํระเงินทีเพิมขึน โดยรวมทาํให ้Cash Cycle ของบริษทัดีขึนจาก .  วนัในปี  เป็น 

.  วนัในปี    
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ความสามารถในการหากาํไร 

อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ ลดลงจากร้อยละ .  ในปี  มาเป็นร้อยละ .  ในปี  อตัรากาํไร

สุทธิ และอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ปรับตวัลดลงเช่นกนั โดยเป็นผลจากนาํเขา้ยางสาํเร็จรูปทดแทน

การผลิตในประเทศทีหยดุผลิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้และยางสาํเร็จรูปนาํเขา้มีตน้ทุนสูงกวา่ยางที

ผลิตในประเทศ 

 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และสินทรัพยถ์าวรลดลง เนืองจากการซ่อมแซมหรือซือเครืองจกัร

ใหม่ทดแทนเครืองจกัรทีถูกไฟไหม ้ 

 

นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิมขึนเลก็นอ้ย จาก .  เท่าในปี  เป็น .  เท่าในปี 

2550  บริษทัฯมีการงดการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในปี  เนืองจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้

  

สรุป 

รายไดจ้ากการขายลดลงร้อยละ .  โดยเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้และจากภาวะการ

แข่งขนัทีสูงขึน รวมทงัมีสินคา้นาํเขา้มากขึน ความสามารถในการทาํกาํไรลดลง เนืองจากราคา

นาํมนัและวตัถุดิบทีสูงขึน บริษทัฯยงัคงมีฐานะการเงินทีมนัคง สภาพคล่องทางการเงินยงัอยูใ่น

ระดบัทีน่าพอใจ และไมม่ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน เงินทีใชใ้นการซ่อมแซมโรงงานใชเ้งินฝาก

ธนาคารทีมีอยูแ่ละเงินทีชดเชยล่วงหนา้จากบริษทัประกนั ซึงยงัคงเพียงพอและยงัคงมีเงินใหกู้ย้มืแก่

บริษทัในเครือจาํนวน  ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึงใหผ้ลตอบแทนทีดีกวา่อตัราผลตอบแทนในประเทศ  
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13. ข้อมูลอืนทีเกยีวข้อง  

 

-     ไมม่ี   -     
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ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ้นืสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูที

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากนี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง 

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มลูทีดี เพอืให้แน่ใจว่าบริษทัได ้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการ 

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที  ธนัวาคม  ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งทีเป็นชุดเดียวกนั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นายยงยทุธ อุดมปริฉตัร เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมมี่

ลายมือชือของ นายยงยุทธ อุดมปริฉัตร กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

               ชือ                     ตาํแหน่ง                           ลายมือชือ 

 

1.   นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง กรรมการผูจ้ดัการ  ……………………………………. 

 

2. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคแมน ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน ……………………………………. 

 

3. นายดาลาน บิน มาซาโน ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน ……………………………………. 

 

4. นายเจริญ ชยัเพชรรัตน ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด ……………………………………. 

 

5. นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย ……………………………………. 

 

6. นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ……………………………………. 

 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

นายยงยทุธ อุดมปริฉัตร ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและการเงิน ……………………………………. 
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ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไมมี่เหตอุนัควรสงสัยวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือขาด

ขอ้มูลทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งทีเป็นชุดเดียวกนั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นายยงยทุธ อุดมปริฉตัร เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไว ้

ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นายยงยุทธ อุดมปริฉัตร กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที

ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

ชือ                     ตาํแหน่ง                                            ลายมือชือ 

 

1.   นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง ประธานกรรมการ  ……………………………. 

 

2. นายชยัคีรี ศรีเฟืองฟุ้ง กรรมการ ……………………………. 

 

3. นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง กรรมการ ……………………………. 

 

4.   นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการอิสระ ……………………………. 

 

5. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ……………………………. 

 

6.   นายเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ……………………………. 

 

7.   นางเบรนดา ซู เบนซ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ……………………………. 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

นายยงยทุธ อุดมปริฉัตร ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและการเงิน ……………………………. 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีต่อสาํนกังาน มเีหตุจาํเป็นทีทาํให้บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมอืชือในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปีได ้เมอืเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ บริษทัทีออกหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคล

ดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจากเจ็บป่วย

ทางร่างกายหรือทางจิต บริษทัทีออกหลกัทรัพยไ์ม่จาํตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี      
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เอกสารแนบ 1   : ประวัตคิณะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
 

นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง     

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ 

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

2535  - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 Honorary Chairman  : บริษทั เกลือพิมาย จาํกดั 

  : บริษทั กรุงไทยพาณิชยป์ระกนัภยั จาํกดั 

  : โรงแรมป่าตองบีช และรีสอร์ทบา้นสมุย 

  : บริษทั เอกชยั อเีกิล จาํกดั 

  : บริษทั เอกชยัเอก็ปอร์ต อิมปอร์ต จาํกดั  

คุณวุฒิทางการศึกษา Honourable Doctorate Degree in Business Administration 

                          Sripatum University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  ไม่ม ี - 

สัดส่วนการถือหุ้น 101,918 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ .   

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา              -  ไมม่ี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    เป็นสมาชิกตระกลูศรีเฟืองฟุ้ง 

 

นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง     

ตําแหน่ง กรรมการ 

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

2535  - ปัจจุบนั  กรรมการ  : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั Managing Director  : บริษทั เกลือพิมาย จาํกดั 

  : บริษทั กรุงไทยพาณิชยป์ระกนัภยั จาํกดั 

  : โรงแรมป่าตองบีช และรีสอร์ทบา้นสมุย 

  : บริษทั เอกชยั อเีกิล จาํกดั 

  : บริษทั เอกชยัเอก็ปอร์ต อิมปอร์ต จาํกดั  

คณุวุฒทิางการศึกษา Ph.D. Degree in Civil Engineering 

                          University of Missouri 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     Director Accreditation Program  (DCP) 

 Thai Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น 33,000 หุ้น     คิดเป็นร้อยละ .    

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา              -  ไมม่ี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    เป็นสมาชิกตระกูลศรีเฟืองฟุ้ง 



  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

   59

เอกสารแนบ 1   : ประวัติคณะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ (ต่อ 2) 
 

นายชัยคีรี ศรีเฟืองฟุ้ง     

ตําแหน่ง กรรมการ 

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

2535  - ปัจจุบนั  กรรมการ  : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 Chairman :  Horseshoe Point Co., Ltd. 

 Director :  TTL Industries Public Company Limited   

 

ประวตัิการดาํรงตาํแหน่ง Managing Director  : บริษทั กระจก ไทย-อาซาฮี จาํกดั (มหาชน) 

 Vice Chairman of Chemical Group, The Federation of Thai Industries 

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Business Administration   

                          Drake College of Florida, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  ไม่ม ี - 

สัดส่วนการถือหุ้น 18,000  หุ้น    คิดเป็นร้อยละ 0.24  

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา              -  ไมม่ี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     เป็นสมาชิกตระกูลศรีเฟืองฟุ้ง 

 

นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง     

ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ และ  : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการภูมิภาคอาเซียน   

2531 – 2548 Business General Manager : Eastman Kodak Company 

คุณวุฒิทางการศึกษา Washington C.H. Hich, Ohio, U.S.A. 

 Pukekohe High School, New Zealand                           

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  ไม่ม ี - 

สัดส่วนการถือหุ้น -   หุ้น     คิดเป็นร้อยละ  - 

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผิดเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา              -  ไมม่ี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   
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เอกสารแนบ 1   : ประวัติคณะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ (ต่อ 3) 
 

นายณรงค์ฤทธิ ณรงค์วิทยาการ     

ตําแหน่ง กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย   :  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2544 - 2546 Replacement Sales Manager        :  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

คุณวุฒิทางการศึกษา BBA (Marketing)    

                          Assumption University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  ไม่ม ี - 

สัดส่วนการถือหุ้น       --    หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  --  

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา              -  ไมม่ี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   

 

นางวิชชุลดา กลนิทอง     

ตําแหน่ง กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน    : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2541 – 2549                     Controller and Chief Accounting Officer    :  บริษทั ไทยนาํทิพย ์จาํกดั 

คุณวุฒิทางการศึกษา             Bachelor of Accounting / Law :  Curtin University, Western Australia 

             Masters Degree in Management :  SASIN Graduate Institute of Business Admin  

   Chulalongkorn University 

            Doctorate Candidate   :  Curtin University, Western Australia                                                                                              

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program 2006 (DCP # 74)        

สัดส่วนการถือหุ้น -   หุ้น     คิดเป็นร้อยละ  - 

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   
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เอกสารแนบ 1   : ประวัติคณะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ (ต่อ 4) 
 

นายก้องเกียรติ ทีฆมงคล     

ตําแหน่ง กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายยางเครืองบินภาคพนืเอเซีย 

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  Regional Manager – Asia Pacific    :  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 Sales Manager, Bangkok               :  Bombadier Transportation 

 Team Leader, Bangkok  :  Daimler Chrysler Rail Systems 

 Asst. Site Manager & Cost Controller , Singapore  :   Jurong Engineering   

คุณวุฒิทางการศึกษา MBA  -  Bangkok University  

                          BS Electrical Engineering – University of Florida 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  Director Certification Program from IOD (DCP 89) 

 -  Director Accreditation Program from IOD (DAP62) 

สัดส่วนการถือหุ้น       --    หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  --  

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   

 

นายเจริญ ชัยเพชรรัตน์     

ตําแหน่ง กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการ/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  :  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2547 – 2548                      Marketing Director   :   Goodyear Philippines 

2546 – 2547 General Marketing Manager :   Goodyear Philippines 

2544 – 2546 Marketing Research Coordinator :   Goodyear Tire and Rubber Company 

คุณวุฒิทางการศึกษา              Bachelor of Industrial Engineering -  Chulalongkorn University 

            Masters Degree in International Management  :  The American Graduate School  

                                                                     - of  Int’l Management (Thunderbird), U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  ไม่ม ี - 

สัดส่วนการถือหุ้น -   หุ้น     คิดเป็นร้อยละ  - 

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   
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เอกสารแนบ 1   : ประวัติคณะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ (ต่อ ) 
 

นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ   

ตําแหน่ง กรรมการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยาการบุคคล    :  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2547 - 2549 Vice President Performance & ER :  HSBC Thailand 

2545 – 2547 Head of HR (AGM Level)  :  Summit Auto Seats Industries Co., Ltd.  

2544 – 2545 Business Development Manager   :  DDI Asia Pacific 

2540 – 2544 Unit Vice President, Malaysia :  Asia Control System (IMPAC) 

2539 – 2540 Full Time Lecturer and Researcher   :  Assumption University  

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Business Administration (BBA)   -  Assumption University, Thailand 

 Master of Business Studies (MBS) University of Kent at Canterbury, U.K. 

 Master of Sciences in Applied Psychology (MSCs), University of Surrey, U.K.    

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  ไม่ม ี - 

สัดส่วนการถือหุ้น       --    หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  --  

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกนัในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   

 

นายแย็บ ซู ชวน    

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ   

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2539 –  ปัจจุบนั              President & CEO    :  บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)                       

 ประธานเจา้หน้าทีบริหาร :  บริษทั เอเบิล ซาโน่ อนิดสัตรีส์ ( ) จาํกดั  

คุณวุฒิทางการศึกษา              :   Industrial Management and Engineering    

                                                     Massey University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     -  ไม่ม ี - 

สัดส่วนการถือหุ้น -   หุ้น     คิดเป็นร้อยละ  - 

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   
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เอกสารแนบ 1   : ประวัติคณะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ (ต่อ ) 
 

นายอรรถพร ข่ายม่าน    

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ     

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

               กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  :  Siam Makro PLC.    

2535– 2539               Managing Director  - Price Waterhouse, Bangkok 

คุณวุฒิทางการศึกษา              Associate Member of The Institute of Chartered Accountants in Australia 

             Associateship in Accounting  :   Western Australia Institute of Technology,  

                                                  (Now - Curtin University of Technology) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Director Accreditation Program (DAP) 

สัดส่วนการถือหุ้น -   หุ้น     คิดเป็นร้อยละ  - 

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   

 

นางเบรนดา ซู เบนซ์ 

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ     

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  :  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2546 – ปัจจุบนั                          Managing Director    :   BDA International. Ltd.   

2544 – 2545               Vice President – International Marketing – Mead Johnson International  

2543 – 2544                              Regional Marketing Director – Asia/Pacific, Mead Johnson Asia/Pacific  

คุณวุฒิทางการศึกษา              M.B.A.  -  Harvard Business School, U.S.A. 

                                                  B.A.  -  Nebraska Wesleyan Univeristy 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ     IOD – DCP #78 

สัดส่วนการถือหุ้น -   หุ้น     คิดเป็นร้อยละ  - 

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   
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เอกสารแนบ 1   : ประวัติคณะกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ (ต่อ 7) 
 

นายเคนเนธ ลี ไวท์   

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ     

อายุ  ปี 

ประสบการณ์การทํางาน  

  - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  : บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบนั              Managing Director    :  Pacific Siam Strategic Consulting Co., Ltd.             

 – ปัจจุบนั                         Executive Director    :  Finansa Public Company Ltd. 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง               กรรมการ  :   บริษทั ไมเนอร์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

                              :   LOXBIT PLC   

                :   Finansa Credit Co., Ltd. 

                                                                    :   Finansa Asset management Ltd.  

คุณวุฒิทางการศึกษา              BA  - University of Puget Sound, Washinton, U.S.A. 

               BA  -  Netherlands School of Business, Netherlands 

               MBA – University of Puget Sound, Washington, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ    IOD  -  DCP Certificate 

 IOD  -  Fellows Certificate 

 Chairmans Course  -  IOD 

สัดส่วนการถือหุ้น -   หุ้น     คิดเป็นร้อยละ  - 

ประวัติการทําผดิกฏหมายในระยะ  ปี ทผ่ีานมา  - ไม่มี  -  

ประวัติการทําผดิเกียวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการกระทําผิด - 

ข้อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันในระยะ  ปี ทผ่ีานมา       -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -  ไม่มี  -   
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เอกสารแนบ 2   : รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

   -   ไม่มี  -       
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เอกสารแนบ 3   : อืน ๆ 

 

  -   ไม่มี  -         


