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ส่วนที 1 

ข้อมูลสรุป 
 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจดัตงัขึนและดาํรงอยู่ตามกฎหมายไทย(“กู๊ดเยียร์” 

หรือ “บริษทั”) กู๊ดเยียร์มีธุรกิจและมีความเชียวชาญทางด้านการผลิตและจาํหน่ายยางรถยนต์ รถบรรทุก และยาง

เครืองบิน ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “กู๊ดเยียร์” และผลิตภัณฑ์อืน ๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ส่งออออกไปจําหน่ายยงั

ต่างประเทศและจาํหน่ายในประเทศไทย นอกจากนี กู๊ดเยียร์ยงัได้นําเขา้ผลิตภณัฑ์บางประเภทดาํเนินธุรกิจหลกั

เกียวกับการผลิต ขายและจัดจาํหน่าย ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก ยางรถเกรด และยางเครืองบิน ภายใต้ชือการค้า       

"กู๊ดเยียร์"  เพือจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศทวัโลก นอกจากนีกู๊ดเยียร์ยงัได้

นาํเขา้ผลิตภณัฑ์จากประเทศในเขตการคา้เสรีอาเซียน (อาฟตา้) และประเทศอืนนอกอาเซียนเพือจาํหน่ายในประเทศ

ไทย 

 

เมือวนัที  มีนาคม พ.ศ.  ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมข้ึนทีโรงงานของบริษทั ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการผลิตซึงบริษทั

อยูภ่ายใตแ้ผนการบริหารความเสียงของบริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี ณ เดือนกนัยายน 2551 การ

ซ่อมแซมเครืองจกัรไดเ้สร็จสมบรูณ์  

 

เราไดด้าํเนินการเพอืให้มีความปลอดภยัในการทาํงาน และสืบเนืองจากเหตุเพลิงใหม ้พวกเราไดด้าํเนินทุกทางเพือ

เพมิความรู้ให้แก่พนกังานในดา้นวิธีปฏิบติัและเทคนิคการทาํงานให้ปลอดภยั 
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ส่วนที 2 

บริษัททอีอกหลกัทรัพย์ 
 

 

 ชือบริษทั    บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

 

 ทะเบียนบริษทัเลขที   (เดิมเลขที บมจ. 365) 

 

ประกอบธุรกิจ ผลิต ขายและจดัจาํหน่ายยางรถยนต์และยางเครืองบินสาํหรับตลาด

ในประเทศและเพือการส่งออก  

   

 ทีตงัสาํนกังานใหญ ่  เลขที 66 อาคารคิวเฮา้ส์ ชนั 23 ถนนอโศก สุขมุวิท 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 

 

 โฮมเพจ    www.goodyear.co.th 
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1. ปัจจัยความเสียง 

 

1.1    ความเสียงด้านวัตถุดิบ  

 

บริษทัจดัซือวตัถุดิบจากผูค้า้ในประเทศและจากต่างประเทศ โดยวตัถุดิบทีสาํคญั เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห ์  

ผงคาร์บอนแบลค็ เส้นใยสงัเคราะห์ สารเคมีและนาํมนั บริษทับริหารวตัถุดิบดว้ยความระมดัระวงั และมีแผนงานใน

กรณีทีวตัถุดิบขาดแคลน นอกจากนี บริษทัยงัร่วมมือกบับริษทัในเครือกู๊ดเยยีร์บริหารความเสียงทีอาจเกิดการขาด

แคลนวตัถุดิบร่วมกนั แมว่้าเราจะมีแผนงานดา้นเหตุฉุกเฉิน แต่ก็ยงัมีความเสียงอนัเนืองจากการขาดแคลนวตัถุดิบอนั

ส่งผลกระทบต่อความสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ต่าง ๆ  

 

1.2 ความเสียงด้านการตลาด 

 

1.2.1  ตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์(Original Equipment Market: OEM)   

 

ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์นีมีแนวโน้มเปลียนแปลงไปตามเศรษฐกิจโดยส่วนรวม บริษทัเห็นว่าตลาดโรงงาน

ประกอบรถยนต์มีความสําคญักบับริษทั เพือเสริมสร้างแบรนด์และเพิมปริมาณการจาํหน่ายสําหรับตลาดยางรถยนต์

แบบทดแทน แมว้่ากาํไรสําหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์จะมีไม่มากเมือเปรียบเทียบกบัตลาดยางรถยนต์แบบ

ทดแทน แต่ก็เป็นความจาํเป็นทีตอ้งจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ เพือเพิมส่วนแบ่งการตลาด

โรงงานประกอบรถยนตแ์ละตลาดยางรถยนตท์ดแทนอยา่งต่อเนือง  

 

1.2.2 ตลาดยางรถยนตท์ดแทน (Replacement Equipment Market)  

 

ตลาดประเภทนีขบัเคลือนโดยรถยนตท์ีใชแ้ละจาํนวนไมลท์ีขบัขี ซึงตลาดนีเจริญเติบอยา่งต่อเนืองจนถึงไตรมาสทีสี

ของปี 2551 การแข่งขันระหว่างผลิตยางรถยนต์รุนแรงในตลาดยางรถยนต์ทดแทน ทังผู ้ผลิตในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยผูผ้ลิตในภูมิภาคจะแข่งขนัในตลาดระดบัล่างเป็นหลกั 

 

เพอืสร้างความแตกต่างกบัคู่แข่งในตลาด บริษทัไดล้งทุนเพือปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบตัขิองผลิตภณัฑ ์ในปี 2551 

บริษทัไดป้รับผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามการส่งเสริมผลิตภณัฑ ์4 รุ่น เช่น ยาง Wrangler HP/AW และ Wrangler AT/SA

สาํหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก 4x4  ยาง Assurance สาํหรับตลาดรวมทวัไป ยาง Excellence สาํหรับรถหรู และ LS 2000 

สาํหรับรถสปอร์ตหรูทีตอ้งการความนุ่มเงียบ และ Eagle F1 Asymmetric สาํหรับรถยนตส์ปอร์ตสมรรถนะสูง 

นอกจากนีบริษทัยงัไดสื้อผลิตภณัฑใ์นตลาดโดยการโฆษณาในสือและสิงพิมพด์ว้ย 
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1.3    ความเสียงด้านการเงิน    

 

1.3.1 ความเสียงจากอัตราแลกเปลยีน 

 

บริษทับริหารความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยการบริหารระหว่างเงินตราต่างประเทศทีไดรั้บ

กบัจาํนวนทีบริษทัไดจ้่ายไปเพือหลีกเลียงจากการแลกเปลียนสาํหรับกิจกรรมต่อเนืองทางธุรกิจของบริษทั นอกจากนี 

เรายงัไดบ้ริหารความเสียงจากการให้กูยื้มเป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยการซือสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้เพอืป้องกนั

การขึนลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา ดว้ยการกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะใชรั้บรู้สินทรัพยใ์นสกุลเงินต่างประเทศ

หรือทจีะใชรั้บรู้หนีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศทีจะตอ้งจ่ายชาํระจริง จาํนวนทีเพมิขนึหรือลดลงจากจาํนวนเงินที

จะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือทีจะจ่ายชาํระจริงของหนีสินจะตอ้งไปหกักลบกบัมูลค่าทีเปลียนแปลงไปของสัญญา

อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ทีเกียวขอ้ง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้จะนาํมาหกั

ลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงิน  

 

1.3.2 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 

บริษทัไดรั้บดอกเบียในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด นอกจากนี ยงัมีปัจจยัทางดา้นผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบของบริษทั

ทีเกียวกบัการเปลียนเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นราคาของผลิตภณัฑอี์กดว้ย การเพิมขึนของอตัราดอกเบียอาจมีผลกระทบ

ต่อตน้ทุนของบริษทั แต่เป็นการปรับปรุงผลตอบแทนดา้นเงินสดทีฝากไว ้

 

1.3.3 ความเสียงจากสินเชือ 

 

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัของความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกิดจากลูกหนีการคา้ เนืองจากบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก

รายทีครอบคลุมไปในหลายลกัษณะรวมถึงลูกคา้ทีเป็นผูผ้ลิตและ   ผูจ้ดัจาํหน่าย ลูกคา้เหล่านนัมีตลาดต่างๆ ทีกระจาย

อย่างหลากหลาย  ดว้ยเหตุผลเหล่านีทาํให้ฝ่ายบริหารเชือว่าไม่มีความเสียงจากการให้สินเชือในลูกหนีการคา้มากไป

กว่าจาํนวนทีสาํรองไวเ้ผือการเรียกชาํระหนีไมไ่ด ้

 

บริษทัมีความเสียงจากการกระจุกตวัของสินเชือทีเกียวขอ้งกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษทัฝากเงินไวก้บั

สถาบนัทางการเงินทีน่าเชือถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษทัจะจาํกดัความเสียงโดยการกระจายเงินฝากไม่จาํกดั

เฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหนึง และสาํหรับเงินสดส่วนเกินจะนาํไปลงทุนในเงินลงทุนทีมีความเสียงตาํ บริษทั

ไมเ่คยประสบผลขาดทนุจากเงินลงทุนดงักล่าว  

 

1.3.4 มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี และเจ้าหนีการคา้ 

ลูกหนีและเจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ลูกหนีและเจา้หนีอนื มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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.    ความเสียงด้านการบริหาร การจัดการ    

 

บริษทัไดรั้บการควบคุมเสียงขา้งมากโดยบริษทั กู๊ดเยยีร์ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี เมืองแอครอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา หุ้นของบริษทัจาํหน่ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหุน้ขา้งมากถือโดย บริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ 

แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี ร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่าย กู๊ดเยียร์อาศยับริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์ รับ

เบอร์ คอมปะนี สาํหรบัเทคโนโลยี วสัดุการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ ์ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สนบัสนุนดา้นการบริหาร ซึงทาํให้บริษทัมีความเสียงในการประกอบธุรกิจอยา่งต่อเนือง ถา้หากมีการเปลียนแปลง   

ผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัและการให้บริการทีไมอ่าจใหบ้ริหารตอ่ไปได ้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1   ประวัติความเป็นมา 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เดิมไดจ้ดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์เมือวนัที 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ดว้ยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท นบัแตจ่ดัตงั บริษทัมีวตัถุประสงคเ์พือผลิต

และจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์ ยางรถบรรทุกเพือการพาณิชย ์ และยางเครืองบิน บริษทัเป็นบริษทัร่วมระหว่างผูล้งทุนชาว

ไทยและบริษทั    กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี สหรัฐอเมริกา โรงงานของบริษทัตงัอยูที่ 50/9 ถนน

พหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

 

-  ปี 2512 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงในดา้นความร่วมมือทางเทคโนโลยกีารผลิต และการบริหาร กบับริษทั       

กู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์รับเบอร์ จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

-  ปี 2513 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I 

 เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงินไดจ้ากกิจการผลิตและหล่อดอก 

 ยางเครืองบิน   

 

-  วนัที 30 มิถุนายน 2521 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้นาํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

-  วนัที 6 มกราคม 2526 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 

20.00 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์  

 

-  จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 2/2533 เมือวนัที 28 มีนาคม 2533 ไดมี้มติให้บริษทัเพมิทนุจดทะเบียน

จาก 60 ลา้นบาท เป็น 74 ลา้นบาท   

 

- วนัที 20 เมษายน 2537 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เป็นนิติบคุคลตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกนันีเอง บริษทัไดรั้บการ

รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสาํนกังานมาตรฐานอตุสาหกรรมไทย/องคก์าร

มาตรฐานระหวา่งประเทศ เป็นบริษทัแรกในกลุ่มผูผ้ลิตยางรถยนตใ์นประเทศ     

 

-  จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2538 เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2538 ทีประชุมไดม้ีมติให้บริษทัฯ

เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้น้ละ 20.00 บาท เป็น 10.00 บาท เพอืให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัท ี13 

ธนัวาคม 2538 
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เพอืดาํเนินธุรกิจ บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี สหรัฐอเมริกา เกียวกบั

การบริหารองคก์ร เทคโนโลยีดา้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ โดยบริษทั กู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี 

สหรัฐอเมริกาให้การสนบัสนุนบริษทั เพือประกอบธุรกิจในประเทศไทย    

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

โดยทวัไปปริมาณความตอ้งการผลิตภณัฑ์ในปี 1 สําหรับยางรถยนต์นงัส่วนบุคคลและรถกระบะไดล้ดลงทงัใน

ตลาดยางรถยนต์แบบทดแทน ช่องทางตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ และการส่งออก เนืองจากราคานาํมนัทีสูงขึน

เป็นประวติัการในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ทีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและความมนัใจอย่างมาก 

ภาวะเศรษฐกิจของโลกลดลงตงัแต่ไตรมาส 3 โดยแผ่ขยายในไตรมาส 3 ทาํให้ความตอ้งการลดลงในตลาดตลาดยาง

รถยนต์แบบทดแทน  เมือการชะลอการตัดสินใจและความมันใจของผูบ้ริโภคลดตาํลง เราไดเ้ห็นเป็นประจกัษ์ว่า

ผูบ้ริโภคไดห้นัไปซือผลิตทีมีราคาและคุณภาพตาํลงไปและชลอการเปลียนยางใหม่ 

 

ก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี  บริษทัเลง็เห็นว่ากาํลงัการผลิตของยางรถยนตน์งัส่วนบุคคลส่วนใหญ่มาจาก

ผูผ้ลิตในเอเชียและเป็นตลาดการแข่งขนัทีรุนแรง 

 

ในปี 2551 เราไดเ้ห็นราคาของวตัถุทีสูงขนึอยา่งไมเ่ป็นมาก่อน เนืองจากการแข่งขนัในตลาด เราจึงไมส่ามารถชดเชย

ราคาของวตัถุดิบทีเพมิขนึดว้ยการเพมิราคาสินคา้ ดงัทีท่านทราบดี เราไดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุเพลิงใหมใ้นเดือน

มีนาคม ปี 2550 ทีทาํให้ไม่สามารถผลิตยางไดเ้กือบทงัปี ในปี 2551 เรามีค่าใชจ้่ายเกียวกบัเหตุเพลิงใหมเ้พมิขึน เพอื

ซ่อมแซมโรงงานและอุปกรณ์ เพือใชใ้นการเรียกร้องเงินประกนัภยั ซึง ณ เดือนกนัยายน 2551 บริษทัไดซ่้อมแซม

เครืองจกัรสาํเร็จบริบรูณ์ 

 

สาํหรับการแข่งขนัในตลาดทีสูงขนึนนั บริษทัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑห์ลายผลิตภณัฑใ์นปี 2551 เพอืให้ผลิตภณัฑไ์ปตาม

แผนงานทีจดัทาํขนึไวส้าํหรับกลยทุยใ์นผลิตภณัฑ ์ขณะเดียวกนั เราอยูใ่นขนัตอนการยกเลิกผลิตภณัฑเ์ก่าออกเพอื

ปรับกระบวนการผลิตทีซบัซอ้น ณ โรงงาน ให้มีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑใ์หม่ทีออกมาไดรั้บการ

ตอบสนองอยา่งดีจากตลาด 

 

บริษทัคาดว่าในปี 2552 การแข่งขนัในตลาดจะมีความรุนแรงมากยิงขึน เพราะผูผ้ลิตแต่ละรายมีการปรับราคาให้

สมดุลกบัการผลิต 
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2.3 โครงสร้างรายได้ 

 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัอาจแจกแจงไดด้งัต่อไปนี 

 

                   (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได ้ ปี 2551 % ปี 2550 % ปี 2549 % 

จาํหน่ายในระเทศ 1,741 46.80 1,695 59.70 2,481 60.20 

ส่งออก 1,982 53.20 1,143 40.30 1,638 39.80 

รวม 3,723 100 2,838 100 4,119 100 

ยอดจาํหน่ายเพิมขึน                    +31%                   -31.1%            -4.9% 

 

ในปี 2551 รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัเพมิขึน 885 ลา้นบาท หรือร้อยละ  เมือเทียบกบัปี 2550 การจาํหน่าย

ในประเทศเพิมขึน 46 ลา้นบาท และการส่งออกเพมิขึน 839 ลา้นบาท การพนืตวัจากเหตเุพลิงใหมท้ีเกิดขึนในเดือน

มีนาคม 2550 เป็นสาเหตหุลกั สาํหรับการเพิมขึนของปริมาณการขายสินคา้ รวมถึงความสามารถของบริษทัในการ

เพมิราคา เพอืหกักลบลบหนีกบัการเพมิขึนของราคาวตัถุดิบ การเพิมขึนดงักล่าวนีหกักลบลบหนีกบัการลดลงของ

ยอดขายในตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ และการส่งออก เหตุเพลิงใหมท้าํให้บริษทัตอ้งหยดุผลิตตงัแต่เดือนมีนาคม 

2550 โดยบริษทัผลิตบางส่วนจากเดือนสิงหาคม 2550 ถึงกนัยายน 2551 ซึงปริมาณการผลิตของบริษทัไดก้ลบัมา

เหมือนเดิมตงัแต่เดือนตุลาคม 2551   
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3. ผลติภัณฑ์ของบริษัท  

 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั แบ่งออกเป็น  กลุ่มหลกั ดงันี 

 

3.1.1   ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์ 

 

บริษทัตระหนกัดีว่า ความตอ้งการในการใชย้างรถยนตข์องผูบ้ริโภคมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเปลียนแปลง

เหล่านีเป็นผลมาจากเทคโนโลยีรถยนตแ์ละเทคโนโลยีการผลิตยาง เพอืให้กา้วทนักบัการเปลียนแปลงของความ

ตอ้งการของลูกคา้บริษทั จึงได ้

 

1) ดาํเนินการวิจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนือง มุ่งหมายให้เกิดความเขา้ใจในลกัษณะทีสาํคญักบั

ความแตกต่างระหว่างแต่ละตลาดของลูกคา้ 

 

2)  พฒันาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภณัฑที์ระบุความตอ้งการของตลาด สาํหรับคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์ 

 

3)  พฒันาบุคคลากรเพอืให้มนัใจว่าบริษทัมีทีมงานทีดีทีสุดในอุตสาหกรรมนี เพือวเิคราะห์และสร้างโอกาสใน

ดา้นการตลาด 

 

3.1.2 ผลติภัณฑ์ยางเครืองบิน 

 

ธุรกิจยางเครืองบินไดเ้ติบโตอย่างต่อเนืองในช่วงนี การเจริญเติบโตส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของจาํนวนเครืองบิน

ในประเทศจีนและอนิเดีย เราไดผ้ลิตผลิตภณัฑ์ยางเครืองบินแบบผา้ใบและหล่อดอกยางเครืองบินในประเทศ           

แต่เนืองจากการเปลียนเป็นยางเรเดียล บริษทัไดน้าํเขา้ผลิตภณัฑใ์หเ้พอืไปตามความตอ้งการของตลาด 

 

3.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 

3.2.1 ยางรถยนต์ 

 

 การจาํหน่ายยางรถยนตแ์บ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่องทางดงัต่อไปนี 

 

(ก) ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือตวัแทนจาํหน่ายางทงัผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกยางหลายยหี้อ และ

เครือข่ายร้านคา้ยอ่ยตรากู๊ดเยียร์ ซึงปริมาณการจาํหน่ายช่องทางนีไดล้ดลงตงัแตปี่ 2550  
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ในปี 51 การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยางรถยนตใ์นตลาดประเทศไทยถือว่าแขง่ขนัทีสูงมาก เนืองจากตลาดโดยรวม

ไมค่่อยเติบโตมากนกั 

 

กลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัในส่วนตลาดทดแทน แบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี 

 

(1) สินค้าใหม่ 

 

บริษทัไดเ้อาใจใส่ต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเนือง และมุง่ประสงคท์ีจะพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพอืให้ตอบสนองกบั

ความตอ้งเหล่านนั โดยในปี 2551 บริษทัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑเ์พอืให้เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น Wrangler 

HP/AW และ Wrangler AT/SA รถยนตอ์อฟโรดขบัเคลือนสีลอ้ Assurance สาํหรับตลาดรวมทวัไป Excellence 

สาํหรับรถหรู และ LS 2000 Hybrid II สาํหรับรถสปอร์ตหรู Eagle RS-Sport สาํหรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูง และ

สินคา้เด่น คือ Eagle F1 Asymmetric สาํหรับรถยนตส์ปอร์ตสมรรถนะสูง  

 

ผลิตภณัฑท์ีเปิดตวัใหมนี่เป็นไปตามแนวทางผลิตภณัฑใ์นภมิูภาค โดยพยายามทีจะนาํเสนอผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบั

แผนงานทีวางไวแ้ละเปิดตวัทางดา้นเทคโนโลยี เพือการแข่งขนักบัคู่แข่งทงัในคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละสมรรถนะ 

 

นอกจากนีบริษทัยงัไดล้งทนุในการสาํรวจปริมาณรถยนตเ์ป็นรายปี เพือคน้หาและรับทราบถึงการเปลียนแปลงใน

ตลาด เพอืพฒันายางขนาดใหม่ ๆ ตามทีตลาดตอ้งการ 

 

(2) การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

 

บริษทัจะมุง่เนน้การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้กู๊ดเยียร์ เพอืให้ลูกคา้ยอมรับว่า ผลิตภณัฑต์รากู๊ดเยียร์ ปลอดภยั            

มีคุณภาพ สมรรถนะเยยีมมีความทนทานและใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตและวตัถุดิบทีทนัสมยั 

 

บริษทัไดล้งทุนในการวิจยัดา้นแบรนดแ์ละความพึงพอใจของลูกคา้ เพือให้ทราบถึงตอ้งความตอ้งการของตลาด เพือ

การวางแผนงานโฆษณาอยา่งถูกตอ้ง บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility) ในปี 2551 คือ Women with Drive มีวตัถปุระสงคท์ีจะให้ความรู้แก่สตรีในการขบัรถยนตอ์ย่าง

ปลอดภยัรวมถึงการบาํรุงรักษารถยนต ์ โครงการทีสองคือ Goodyear Good Moment on the Road ทีให้ประชาชน

ทวัไปแจง้ความเหตุการณ์ตามทีพบบนทอ้งถนนและบอกกล่าวไปยงัสถานีวิทยทุีกู๊ดเยียร์สนบัสนุนซึงทงัสองโครงการ

ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากตลาดและบริษทัไดด้าํเนินการช่วยเหลือสังคมนีต่อไป เพือส่งเสริมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและเป็นการอทุิศองคก์รเพือสังคมทีบริษทัดาํเนินการอยูสั่งคม 
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(3) ช่องทางการจัดจําหน่าย 

 

บริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ โดยผา่นทางตวัแทนจาํหน่าย กู๊ดเยียร์อีเกิล สโตร์ และร้านคา้ส่ง บริษทัดาํเนินการเพมิ

ความสามารถทางดา้นช่องทางการจาํหน่ายโดยการอบรมร้านคา้ สัมมนาผลิตภณัฑ ์ และจดัประชุมกบัร้านคา้เป็น

ประจาํทวัประเทศไทย เพือพูดคุย แลกเปลียนแนวคดิ ในการดาํเนินกิจการดว้ยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

(ข) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) 

 

บริษทัไดย้กระดบัผลิตภณัฑท์ีมีชือเสียงระดบัโลกเพือเป็นหลกัประกนัในการประกอบธุรกิจกบัตลาดโรงงาน

ประกอบรถยนต์ ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตผลิตภณัฑส์าํหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนตเ์มือเปรียบเทียบกบั

ประเทศอนื ๆ ในเอเชีย กาํลงัการผลิตมีไวส้าํหรับการบริโภคในประเทศและส่งออก เนืองจากการกระจุกตวัของ

โรงงานประกอบรถยนต ์ คู่แข่งของเรามุ่งเน้นไปทีโรงงานประกอบรถยนต ์ ทาํให้เกิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในตลาด

โรงงานประกอบรถยนตนี์ ในครึงหลงัของ ปี 2551 ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ในประเทศลดลง อนัเนืองมาจาก

สภาวะทางเศรษฐกิจทวัโลกทีชลอตวัและในประเทศไทย 

 

ดว้ยกาํลงัการผลิตใหม่ในประเทศไทย การแข่งขนัในตลาดในตลาดโรงงานประกอบรถยนตจ์ะมีความรุนแรงขึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิงกบัโรงงานผลิตรถยนตข์องญีปุ่ น 

 

(ค) ตลาดต่างประเทศ (Export Market)  

 

การส่งออกผลิตภณัฑข์องบริษทั กระทาํโดยการส่งผลิตภณัฑไ์ปยงับริษทัในเครือของกู๊ดเยียร์ 

 

 

3.2.2   ผลติภัณฑ์ยางเครืองบิน 

 

กู๊ดเยียร์จาํหน่ายยางเครืองบินทงัตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ลูกคา้ของเรารวมถึงบริษทัทีมีชือเสียงในประเทศ

ไทยและในเอเชีย โดยความร่วมมือกบั บริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี บริษทัไดส่้งยางเครืองบินไป

จาํหน่ายในต่าประเทศ 

 

3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 

โรงงานกู๊ดเยียร์ในประเทศไทยเริมทาํการผลิตยางรถยนตเ์ส้นแรกเมือวนัที 14 ธนัวาคม 2512 ดว้ยเครืองจกัรทีทนัสมยั

และอุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพสูงบริษทัไดว้างนโยบายเพือการผลิตยางรถยนตแ์ละยางเครืองบินทีเปียมดว้ยคุณภาพ 

บริษทัให้ความสาํคญักบัคุณภาพของการผลิตผลิตภณัฑ ์ เริมจากคณุภาพของวตัถุดิบ การทดสอบและการควบคุมการ
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ผลิต รวมถึงการฟังการตอบสนองดา้นการตลาด  นอกจากนี บริษทัไดรั้บเทคโนโลยกีารผลิตและวิธีการผลิตระดบั

โลกจากบริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนีอีกดว้ย  

 

จากความมุ่งมนัของบริษทัในเรืองคุณภาพและความร่วมมือจากพนกังาน ทาํใหบ้ริษทัการประกาศเกียรติคุณและ

รางวลั สาํหรับยางรถยนตโ์ดยสาร ยางรถบรรทุก และยางเครืองบินทีผลิตโดยโรงงานของประเทศไทย  

 

จากการทีบริษทัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นคุณภาพและการจดัการดา้นสิงแวดลอ้มจากสถาบนัทีมีชือเสียง

และไดม้าตรฐานสากล บริษทัไดก้า้วสู่ความเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งสูงสุด 

 

กู๊ดเยียร์จดัหาวตัถุดิบทีสาํคญัทีใชใ้นการผลิตจากหลายแหล่งดว้ยกนั วตัถุดิบทุกชนิดจากผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งไดรั้บ

การรับรองก่อนการกาํหนดวา่เป็นผูท้ีจาํหน่ายวตัถุดิบได ้การทดสอบวตัถุดิบของผูจ้ดัจาํหน่ายจะกระทาํโดยบริษทั กู๊ด

เยียร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี นอกจากนีเราไดมี้กระบวนการต่าง ๆ ทีจะตอ้งมีการยืนยนัคณุภาพของวตัถุดิบที

ไดรั้บมาในแต่ละวนัดว้ย 

 

วตัถุดิบหลกัทีสาํคญัในการผลิตไดแ้ก่ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ สารเคมีและนาํมนั ผงคาร์บอน

แบลค็ เส้นใยเหลก็ เส้นลวดขอบยาง โดยบริษทัจดัซือวตัถุดิบ โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ราคาและผูผ้ลิตทีดีเท่านนั 

 

ในปี 2551 บริษทัมีสัดส่วนการจดัหาวตัถุดิบ โดยแยกชนิดและการจดัหาดงัต่อไปนี 

  

ชนิดวตัถุดิบ สัดส่วนต่อมลูค่าวตัถุดิบรวม 

ยางธรรมชาติ 25% 

เส้นใยสงัเคราะห ์ 26% 

สารเคมี/นาํมนัผสมยาง 4% 

ยางสังเคราะห ์ 4% 

ผงคาร์บอนดแ์บลค็ 10% 

สัดส่วนการซือวตัถุดิบในประเทศ 69% 

ยางสังเคราะห ์ 14% 

เส้นลวดโครงยาง 5% 

สารเคมี/นาํมนัผสมยาง 8% 

เส้นลวดขอบยางและอนื ๆ 4% 

สัดส่วนการซือวตัถุดิบจากต่างประเทศรวม 31% 

รวมสัดส่วนการซือวตัถุดิบ 100.0% 
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ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

 

บริษทัมีโรงงานเพอืทาํการผลิตยางรถยนต ์และยางลอ้เครืองบิน ตงัอยูใ่นบริเวณรงัสิต จงัหวดัปทุมธานี ซึงเป็นเขตทีมี

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญต่งัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก บริษทัมีหน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม 

ทีรับผดิชอบโดยตรงในการตรวจสอบและการแจง้เตือนเกียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม 

สุขอนามยั และบริษทัไดก้ระตุน้ให้พนกังานทกุท่านไดท้าํกิจการเพอืลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มจากการผลิต

ผลิตภณัฑ ์ โรงงานของเราไดน้าํของเสียส่วนใหญ่ทีเกิดการผลิตนาํกลบัไปรีไซเคิล และมีวตัถุประสงคที์จะส่งของเสีย

นนัไปถมทีดิน 

 

3.4 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ 

 

 -ไมมี่- 
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4. การวิจัยและพัฒนา  

 

เป้าหมายสูงสุดของกู๊ดเยียร์ คือการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพือให้มีสมรรถนะทีดีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใน

ตลาด และเพือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พือให้ใชดี้กว่าเดิม คุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยูบ่นพืนฐานของวตัถุทีใช้

และเทคโนโลยี ซึงเมือไดพ้จิารณาถึงเรืองดงักล่าวนี บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงและไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทั

แม่ บริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา  การให้ความช่วยเหลือนีครอบคลุมถึงเรือง

ต่าง ๆ ซึงรวมถึงเทคโนโลยสีาํหรับการพฒันาและการผลิต ในอดีตสามปีทีผา่นมา บริษทัมีรายจ่ายทีเกียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานดงัต่อไปนี 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 

ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 166.4 83.6 151.4 

การวิจยัและพฒันา  11.5 22.8 25.9 

รวมค่าใชจ้่าย 177.9 106.4 177.3 
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5. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

 

5.1   สินทรัพย์หลกัของบริษัท 

 

สินทรัพยส์าํคญัทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัรวมถึงทีดิน อาคาร โรงงาน เครืองจกัร  เป็นกรรมสิทธิของบริษทัเอง

ทงัสิน และไมมี่การนาํทรัพยสิ์นใด ๆ ไปเป็นหลกัประกนัการกูยื้มเงิน  มูลค่าสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2551 มีรายละเอียดของสินทรัพยท์ีสาํคญั ดงันี  

 

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี (พนับาท) 

1)  ทีดินและอาคาร 427,168 

2)  เครืองจกัรอปุกรณ์และเครืองมือ 1,184,180 

3)  เครืองตกแต่งติดตงัและอปุกรณ์ 20,119 

4)  ยานพาหนะ 1,932 

5)  สินทรัพยร์ะหว่างติดตงั 109,963 

รวม 1,743,366 

         

การคํานวณค่าเสือมราคา 

 

บริษทัคาํนวณค่าเสือมราคาสาํหรับสินทรัพยถ์าวรทุกประเภทตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ

ประเภท ยกเวน้ทีดินซึงไม่มีการคดิค่าเสือมราคา เนืองจากมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั  และอะไหล่ทีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย

เมือมีการเบิกใช ้บริษทัใชวิ้ธีเส้นตรงในการคาํนวณค่าเสือมราคา ยกเวน้ในกรณีของเครืองจกัรและอุปกรณ์  เครือง

ตกแต่งและติดตงั และยานพาหนะทีไดม้าตงัแตปี่ พ.ศ.  เป็นตน้ไป ซึงใชวิ้ธีผลรวมจาํนวนปี บริษทัไดป้ระมาณ

อายุการใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัตอ่ไปนี  

 

ประเภทสินทรัพย์     อายุการใช้งาน (ปี) 

ส่วนปรับปรุงทีดิน  10-20 

อาคาร  - ไดม้าตงัแต่ พ.ศ. 2536  20 

                    - ไดม้าก่อน  พ.ศ. 2536  50 

เครืองจกัรและอปุกรณ์  3 – 20 

เครืองตกแต่งและติดตงั  5 

ยานพาหนะ  4 – 5 

 

ในกรณีทีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนทนัที 
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การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีทีเกิดรายการขึน ตน้ทุนของการปรับปรุง

ให้ดีขึนอยา่งสาํคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์มือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนนัจะ

ทาํใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท์ีไดม้า การปรับปรุง

หลกัจะตดัค่าเสือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชนที์เหลือยูข่องสินทรัพยท์เีกียวขอ้ง  

 

กาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนทีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้น

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

 

5.2 สินทรัพย์ทีไม่มีตัวตนทีสําคญัในการประกอบธุรกิจ 

 

               -  ไมมี่ -  
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6. โครงการดําเนินงานในอนาคต 

 

ขณะนียงัไม่มีโครงการดาํเนินงานในอนาคตทีจะเริมดาํเนินการ 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษทัฯ ไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย ดงัต่อไปนี  

 

1. คดีทีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ทีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

2. คดีทีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญัแต่ไมส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้

 

3. คดีทีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ         
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8 โครงสร้างเงินทุน  

 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 

(ก) บริษทัฯมีทนุจดทะเบียน 74 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 74 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 7,400,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

(ข) – ไม่มี – 

(ค) – ไม่มี – 

(ง) – ไม่มี -  

(จ) – ไมมี่ – 

 

8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

ผูถื้อหุ้น 20 อนัดบัของบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2551 เป็นดงันี 

 

เลขท ี ชือ ประเภทของผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้นทีถือ ร้อยละ 

1. The Goodyear Tire and Rubber Company บริษทัต่างประเทศ 4,942,418 66.79 

2. Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositor บริษทัในประเทศ 474,758 6.42 

3. บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอื

ผูฝ้าก 

บริษทัในประเทศ 455,660 6.16 

4. บริษทั ศรีพนีอ้ง จาํกดั บริษทัในประเทศ 208,240 2.81 

5. บริษทั ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จาํกดั 143 บริษทัในประเทศ 143,864 1.94 

6. บริษทั บุญทรง จาํกดั บริษทัในประเทศ 141,900 1.92 

7. นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง นกัลงทุนในประเทศ  101,918 1.38 

8. บริษทั ศรีคีรีเอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั  บริษทัในประเทศ 66,000 0.89 

9. บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั  บริษทัในประเทศ  51,480 0.70 

10. นางดาราวลัย ์สาลกัษณ ์ นกัลงทุนในประเทศ 33,200 0.45 

11. นางสาวปริดา มโนมยัพิบลูย ์ นกัลงทุนในประเทศ  33,200 0.45 

12. นายชยัณรงค ์ศรีเฟืองฟุ้ง นกัลงทุนในประเทศ 33,000 0.45 

13. นางสาวดาวดี ศรีเฟืองฟุ้ง  นกัลงทุนในประเทศ 33,000 0.45 

14. นางวรรณงาม ศรีเฟืองฟุ้ง นกัลงทุนในประเทศ 33,000 0.45 

15. นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง  นกัลงทุนในประเทศ 33,000 0.45 

16. นางสาวอาทิดา เบญญศรี  นกัลงทุนในประเทศ 33,000 0.45 

17. นางดาราน้อย เยาวพลกุล  นกัลงทุนในประเทศ  33,000 0.45 

18. บริษทั วรวฒัน ์จาํกดั  บริษทัในประเทศ  33,000 0.45 

19. นางสาวพรรณวดี ศรีเฟืองฟุ้ง  นกัลงทุนในประเทศ 33,000 0.45 

20. นางดารารุ่ง จีระพนัธุ  นกัลงทุนในประเทศ 33,000 0.45 
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หมายเหต ุบริษทั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก  ไดถื้อหุ้นของบริษทัในนาม

ของผูรั้บฝาก ภายใตก้ฏหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2535 มาตรา 225 ถึง 228 

 

8.3 การจ่ายเงินปันผล 

 

การจ่ายเงินปันผลใด ๆ ของบริษทัจะตอ้งกระทาํภายในกาํหนด 1 เดือน นบัแต่วนัทีทีประชุมของผูถื้อหุ้นหรือ

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ บริษทัจะแจง้การประกาศจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้หรือตีพิมพป์ระกาศการจ่ายเงินปัน

ผลทางหนงัสือพิมพ ์เงินปันผลระหว่างกาลให้เป็นไปตามจาํนวนของหุ้นและมีจาํนวนเท่ากนั 

 

ในการประชุมใหญส่ามญัประจาํปี เมือวนัที  เมษายน  ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัใหจ้่ายเงินปันผลสาํหรับปี  

จาํนวน  บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงินทงัสิน  ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที  พฤษภาคม  

และเนืองจากกฎและระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผูถื้อหุ้นรายหนึงไม่ไดรั้บเงินปันผลตามกฎหมาย 

เป็นเงินจาํนวน  บาท โดยบริษทัไม่ไดจ้่ายเงินจาํนวนนีและยงัคงรักษาเงินนีไว ้

 

ในการประชุมคณะกรรมการ เมือวนัที  พฤศจิกายน  ไดมี้การอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล สาํหรับปี 

 จาํนวน  บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินทงัสิน  ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที  ธันวาคม 

2551 
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9. การจัดการ  

 

9.1 โครงสร้างการจดัการ  

 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการทงัสิน  ชุดไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร  

โดยมีรายละเอยีดดงันี 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบไปดว้ย 

 

1. นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง    ประธานคณะกรรมการ 

2. นายชยัคีรี ศรีเฟืองฟุ้ง  กรรมการ  

3. นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง  กรรมการ 

4. นายอรรถพร ข่ายม่าน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท ์     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

6. นางเบรนดา ซู เบนซ ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นายเยบ็ ซู ชวน   กรรมการอิสระ 

8. นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง  กรรมการบริหาร 

9. นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล  กรรมการบริหาร 

10. นายดาห์ลาน บิน มาโซโน่  กรรมการบริหาร 

11. นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ  กรรมการบริหาร 

12. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน กรรมการบริหาร 

13. นางวิชุลดา กลินทอง  กรรมการบริหาร 

14. นายเจริญ ชยัเพชรรัตน์   กรรมการบริหาร 

15. นายณรงคฤ์ทธิ ณรงคว์ิทยาการ กรรมการบริหาร 

 

หมายเหตุ 

 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ณรงคว์ิทยาการ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 2 มกราคม 2551 

2. นางวิชุลดา กลินทอง ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2551 

3. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน ไดรั้บแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการตงัแต่วนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2551 

4. นายดาห์ลาน บิน มาร์โซโน่ ไดรั้บแต่งตงัให้เป็นกรรมการตงัแต่วนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2551 

5. นายเจริญ ชยัเพชรรัตน์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการมีผลวนัที 20 มีนาคม 2551 
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การประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการเขา้มาร่วมประชุมเกินกึงหนึง จึงเป็นองคป์ระชุมณในกรณีทีประธาน

กรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถกระทาํหนา้ทีได ้ให้กรรมการทีเขา้ร่วมประชุมเลือกกรรมการทีเขา้ร่วม

ประชุมเป็นประธานในทีประชุม การติดสินใจใด ๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามเสียงขา้งมาก กรรมการแต่ละท่านมี

หนึงเสียง ในกรณีทีกรรมการมีผลประโยชน์ขดัขอ้งกบัวารทีจะออกเสียง ให้กรรมการท่านนนังดออกเสียงในวาระนนั 

ประธานในทีประชามีสิทธิออกเสียงชีขาด 

 

คณะกรรมการบริษทัในการประชุมครังที 4/2551 วนัที 11 สิงหาคม 2551 ไดมี้มติแตง่ตงันายสุวฒัน์ ธีรวฒันางกูร เป็น

เลขานุการบริษทั เพือทาํหนา้ทีตามทีกาํหนดไวพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยปี์ 2551 เช่น  จดัทาํและ

เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี

ของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงาน

โดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษทัแตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าทีในการตรวจสอบการจดัเตรียมงบการเงิน สอบทาน

ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบตัิต่าง ๆ ตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2551 ประกอบไปดว้ย 

 

1.  นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายเคนเนธ ลี ไวท ์    กรรมการตรวจสอบ  

3.  นางเบรนดา ซู เบนซ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการตรวจสอบขอลาออกก่อนครบวาระการดาํรง

ตาํแหน่ง ให้แจง้ต่อบริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งแทน ให้อยู่ใน

ตาํแหน่งเท่าวาระทีเหลือของ กรรมการทีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่ง 

 

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบรหิารมีหนา้ทีดาํเนินงานและจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไวใ้นแต่ละปี 

บริษัทไดแ้ต่งตงักรรมการผูจ้ัดการและกรรมการอืนเป็นกรรมการบรหิาร กรรมการบริหารประกอบไป

ดว้ย 
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1. นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง   กรรมการบริหาร 

2. นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล   กรรมการบริหาร 

3. นายดาห์ลาน บิน มาโซโน่   กรรมการบริหาร 

4. นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ   กรรมการบริหาร 

5. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน  กรรมการบริหาร 

 

.    การสรรหากรรมการและกรรมการบริหาร 

 

การสรรหากรรมการ 

 

บริษทัสรรหากรรมการจากการเสนอชือโดยคณะกรรมการบริษทั จากนนั ทีประชุมผูถื้อจะพจิารณาและแต่งตงัตาม   

ทีบริษทัเสนอ ผูล้งทุนรายยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิของตนในการลงมติในทีประชุมผูถื้อหุ้นในการแตง่ตงักรรมการ

เช่นเดียวกนั 

 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน  ท่าน ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที

เกียวขอ้งหลายๆ ธุรกิจ ซึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น  

 

การสรรหาและการแต่งตงักรรมการโดยผูถื้อหุ้นจะอยูภ่ายใตเ้งือนไขดงัต่อไปนี 

 

1. หนึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเท่ากบัหนึงหุ้น 

 

2. การเลือกกรรมการอาจใชว้ิธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  หรือคราวละหลาย ๆ คน

ตามแต่ทีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร  การลงมติแต่ละครังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตามจาํนวน

หุ้นทีถืออยู่  จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนทีไดรั้บ

เลือกตงัในครังนนั  

 

การสรรหาผู้บริหาร 

 

การคดัเลือกผูบ้ริหารของบริษทัจะกระทาํโดยกรรมการบริหารตามหลกัเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

 

9.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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บาํเหน็จกรรมการสําหรับท่านประธานเป็นเงินจาํนวน ,  บาท (สีแสนสีหมืนบาทถว้น) และกรรมการท่านอนืที

มีถินทีอยูใ่นประเทศไทยและไมไ่ดรั้บเงินเดือนจากบริษทั ท่านละ ,  บาท (สองแสนห้าหมืนบาทถว้น) บาํเหนจ็

จาํนวนเหล่านีไดร้วมทงัเบียประชุมกรรมการแต่ละครังจาํนวน ,  บาท (สีพนับาทถว้น) และสําหรับบาํเหนจ็

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัจ่ายให้แก่กรรมการท่านละ ,  บาท (เกา้หมืนบาทถว้น) ซึงเงินบาํเหนจ็ดงักล่าว

มานีไดรั้บอนุมติัจากทปีระชุมผูถื้อหุ้น ครงัที 37/2550 วนัที 30 เมษายน 2550 

 

บาํเหน็จกรรมการสําหรับปี 2551 

          

 2551 (บาท) 2550 (บาท) 

กรรมการทีไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1,595,000 2,250,027 

 

บาํเหน็จกรรมการรวมค่าเบียประชุมและค่าใชจ้่ายอนื ๆ ตามทีไดรั้บอนุมตัิจากผูถื้อหุ้นในการประชุมของผูหุ้้น

ประจาํปี  

 

ค่าตอบแทนอืน   

 

- ไม่มี  -   
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9.4 การกํากับดแูลกิจการ 

 

กู๊ดเยียร์อยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง พระราชบญัญตัิบริษทั มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงระเบียบทเีกียวขอ้ง รวมถึงประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต) นอกจากนี หลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดีทีไดพ้ฒันาและนาํมาใชใ้นบริษทั กฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเป็นตวักาํหนดโครงสร้าง

และการประกอบธุรกิจของกู๊ดเยียร์ 

 

หลักการกาํกับดแูลกิจการทีดี                                                                                            

 

การกาํกบัดูแลกิจการทีดีใช้บังคบักู๊ดเยียร์ กู๊ดเยียร์ไดย้อมรับการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมาใช้เพือส่งเสริมการแข่งขัน 

ความเจริญเติบโต และสร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยคาํนึงถึงหุ้นส่วนทงัหลายของบริษทั 

 

กระบวนการควบคุมภายในและวธีิการในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามการตรวจสอบภายในไดจ้ดัให้มีขึนแลว้ใน

ฐานะทีเป็นบริษทัในเครือของบริษทัสัญชาติอเมริกนั บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ใน

เรืองทเีกียวกบัการจดัทาํรายงานทางการเงินและมีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

 

กฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ซึงมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่ปี 2545 มีวตัถุประสงคเ์พือทาํให้มนัใจว่ามีการควบคุมที

เหมาะสมและการดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพือให้ความมนัใจว่ารายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เนืองจาก

บริษทัเป็นบริษทัลูกของบริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี จึงตอ้งจดัให้มีระบบควบคุมทีแข็งแรง เพือให้

เป็นไปตามกฎหมายนี 

  

โครงสร้างการกํากบัดูแลของบริษทั 

 

โครงสร้างการกาํกบัดูแลของบริษทัอยูภ่ายใตก้ารประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประชุมของผู้ถือหุ้น 

 

การประชุมสามญัประจาํปีและการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นอยู่ในระดบัสูงสุดของการกาํกบัดูแลบริษทั ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

แสดงความเห็น หรือใหค้วามเห็น เกียวกบัเรืองการบริหารกิจการของบริษทัได ้การประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้

อาจจดัให้มีขึนในแต่ละปี ในขณะทีการประชุมวิสามญัสามารถจดัให้มีขนึเมือใดก็ได ้ตามความจาํเป็นของบริษทั 
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ระหว่างปี 1 การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดรั้บการจดัให้มีขึนในวนัที 29 เมษายน 1 บริษทัได้จดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารอืนทีเกียวขอ้งก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย  วนั บริษทัและคณะกรรมการของบริษทัต่าง

ตระหนักถึงความสําคญัการประชุมนี และกรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี บริษทัยงัไดม้ี

นโยบายในการสนบัสนุนการประชุมและปฏิบติัอย่างเท่าเทียมระหว่างผูถื้อหุ้น 

 

ก่อนเริมการประชุม บริษทัไดชี้แจงกติกาการนบัคะแนนเสียง ในระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุ้นไดโ้อกาสให้ตงัคาํถาม

หรือแสดงความคิดเห็นต่อทีประชุม ท่านประธานกรรมการและกรรมการจะตอบขอ้ซกัถามในทุกประเด็นหรือขอ้

ห่วงใยนนั  รายงานการประชุมไดรั้บการจดและบนัทึกไวเ้พือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ บริษทัไดเ้พิมทางเลือก

ให้กบัผูถื้อหุ้นโดยให้กรรมการอสิระเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นในกรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 

ในการประชุมสามญัประจาํปี ผูถื้อหุ้นไดมี้การอนุมตัิการลาออกและแต่งตงักรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ทีตอ้งเปลียน

ลาออกจากตาํแหน่ง  ใน   อย่างไรก็ตามกรรมการทงั  ท่านไดรั้บเลือกกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง 

 

คณะกรรมการ 

 

ในปัจจบุนับริษทัมีคณะกรรมการจาํนวน 2 ท่าน คณะกรรมการประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์ในธุรกิจ อตุสาหกรรมทีเกียวขอ้งหลาย ๆ ธุรกิจ ซึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น จาํนวนของคณะกรรมการ

อิสระเท่ากบัหรือไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของคณะกรรมการแต่ไมน่อ้ยกว่า  ท่าน การเลือกและแต่งตงัคณะกรรมการ

จะกระทาํในการประชุมผูถื้อหุ้นภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงันี 

 

1. หนึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเท่ากบัหนึงหุ้น 

 

2. การเลือกกรรมการอาจใชวิ้ธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  หรือคราวละหลาย ๆ คน

ตามแต่ทีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร  การลงมติแต่ละครังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตามจาํนวน

หุ้นทีถืออยู่  จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

 

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนทีไดรั้บ

เลือกตงัในครังนนั  

 

ในการถอดถอนกรรมการ ทีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึงออกจากตาํแหน่งก่อนวาระดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่ากึง

หนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 

 

สาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯในแต่ละครัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนั เพือให้คณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาอยา่งเพียงพอก่อน
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การประชุม รายงานการประชุมตอ้งมีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมทงัจดัส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทุก

ท่านและมีหนึงสาํเนาจดัเก็บไวท้ีบริษทัฯ เพอืให้ผูมี้อาํนาจเกียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

 

ในปี 1 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯจาํนวน  ครัง และการประชุมใหญส่ามญัประจาํปี     

ผูถื้อหุ้นจาํนวน  ครัง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมดงันี 

 

ชือและสกุล จาํนวนครงัทีเชา้ร่วมประชุม /  

จาํนวนการประขมุ 

นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง 5/5 

นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง 4/5 

นายชยัคีรี ศรีเฟืองฟุ้ง  3/5 

นายอรรถพร ข่ายม่าน  4/5 

นายเคนเนธ ลี ไวท ์ 5/5 

นางเบรนดา ซู เบนซ ์ 4/5 

นายเยบ็ ซู ชวน 2/5 

นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง  5/5 

นายกอ้งเกียรติ ทีฑมงคล 4/5 

นายดาห์ลาน บิน มาโซโน่ 3/3 

นางสาวสนธยา กาญจนพนัธ์  5/5 

นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน 3/3 

นางวิชชุลดา กลินทอง  1/1 

นายเจริญ ชยัเพชรรัตน์ 1/2 

 

 การเปลียนแปลงกรรมการระหว่างปี 2551 มีดงัต่อไปนี 

 

กรรมการทีลาออก   

นายณรงคฤ์ทธิ ณรงควิ์ทยาการ  ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวนัที 2 มกราคม 2551  

นางวิชชุลดา กลินทอง   ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2551   

นายเจริญ ชยัเพชรรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวนัที 20 มีนาคม 2551  

 

กรรมการเขา้ใหม ่   

นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน ไดรั้บแต่งตงัให้เป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2551 

นายดาห์ลาน บิน มาโซโน ไดรั้บแต่งตงัให้เป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2551 
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คณะกรรมการบริษัทฯมีหน้าทีและความรับผดิชอบดังนี 

 

1. เป็นผูน้าํและบริหารบริษทัฯ ตามวสิัยทศัน์งานทีไดรั้บมอบหมาย 

2. ปกป้อง การไดม้า และบริหารทรัพยสิ์นของบริษทัฯเพือประโยชนข์องบริษทั 

3. ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั และมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. กาํหนดเงินปันผลระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุ้น 

5. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัประชุมอยา่งน้อย  เดือนต่อครัง 

6. ในการปฏิบติังานตามหนา้ที คณะกรรมการบริษทัฯอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือหลาย

คนหรือบคุคลอืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึงแทนกรรมการก็ได ้

นิยามคณะกรรมการอิสระ 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี บริษทัมหาชนควรมีกรรมการไมน่อ้ยกว่าหนึงในสาม หรือร้อยละ 33 และอยา่งนอ้ย 

3 คน ทีสามารถให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรืองทีสาํคญั และปราศจากการครอบงาํจากกลุ่มทีมีผลประโยชน์

อนืใด เรียกว่ากรรมการอสิระ ในกรณีของบริษทัมีกรรมการอสิระอยู่ 4 คน จากจาํนวนกรรมการ 12 คน หรือร้อย

ละ 33.33 ซึงเท่ากบัมาตรฐานขนัตาํ ดงัมีรายชือต่อไปนี 

 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2. นางเบรนดา ซู เบนซ ์

3. นายเคนเนธ ลี ไวท ์

4. นายเยบ็ ซู ชวน 

 

ทงันีบริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซึงเขม้งวดกว่าขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี 

 

1)  ไมมี่ธุรกิจหรือการงานทีเกียวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน และตอ้งมี

คุณสมบติัเพมิเติมดงันี 

 

2)  ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ทงันี

ให้นบัรวมถึงหุ้นทีถืออยูโ่ดย ผูที้เกียวขอ้งดว้ย 

 

3)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้งหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่

ของบริษทั รวมทงัไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังานทีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
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บริษทัทีเกียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั นอกจากนี จะตอ้งไม่เป็นทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือน

ประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญข่องบริษทั 

 

4)  ไมมี่ผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงัในดา้นการเงิน และการบริหารงานใน

บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

5)  ไมเ่ป็นผูเ้กียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

 

6)  ตอ้งเป็นผูท้ีผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เพอืเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการตดัสินใจ คณะกรรมการไดมี้การจดัตงั

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบนีประกอบดว้ยกรรมการอสิระ  ท่าน และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบมิไดเ้ป็นประธานคณะกรรมการชุดอืนของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีและขอบเขตความรับผดิชอบดงันี 

 

1. ช่วยคณะกรรมการประเมินความซือสัตยใ์นการจดัทาํงบการเงินและการปฏิบติังานของกรรมการว่า

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและนโยบายของบริษทัทีเกียวกบัการทาํธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง  

3. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอเพือแต่งตงัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับรายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มี

ความถูกตอ้งและครบถว้น 

7. ปฎิบติัตามทีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

จํานวนครังในการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ชือสกุล จาํนวนครังทีเขา้ประชุม / จาํนวนครังจดัการประชุม 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 4 / 5 

นายเคนเนธ ลี ไวท ์ 5 / 5 

นางเบรนดา ซู เบนซ์ 4 / 5   
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กรรมการบริหาร 

 

กรรมการบรหิารมีหนา้ทีดาํเนินการและจดัหารบริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี 

บริษัทไดแ้ต่งตงักรรมการผูจ้ัดการ และกรรมการอืนเป็นกรรมการบรหิาร ซงึกรรมการบรหิารของบริษัท

ปัจจบุนัประกอบไปดว้ย 

1. นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง   กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

3. นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล    ผูจ้ดัการทวัไปฝ่ายปฏิบติัการ 

4. นายดาห์ลาน บิน มาโซโน่   ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน 

5. นางสาวสนธยา กาญจนพนัธุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัให้ความเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นรวมถึงสิทธิในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น การออกเสียง ความให้

อิสระในการออกความคิดเห็นหรือขอ้แนะนาํเกียวกบัธุรกรรมของบริษทั ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการตดัสินใจในเรืองที

เกียวกบัการเปลียนแปลงสาํคญัของบริษทั เช่น การแต่งตงัผูต้รวจสอบบญัชี การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและอนุมติั

รายการเกียวโยง เป็นตน้  บริษทัไดจ้ดัเตรียมเอกสารการแจง้ประชุม สถานที วนั เวลา และรายละเอียดใหค้รบถว้น ซึง

จะจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นทงัหมดและนายทะเบียนอย่างนอ้ย  วนัก่อนการประชุม 

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

บริษทัให้ความสาํคญัต่อผูถื้อหุ้นในความเท่าเทียมกนัเพือสร้างความมนัใจให้ผูถื้อหุ้น โดยแบ่งเวลาการประชุมและให้

โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ถามคาํถามและใชสิ้ทธิในการเลือกกรรมการ  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

ในการมอบอาํนาจให้ตวัแทนมาประชุมและใชสิ้ทธิในการออกเสียงแทนได ้โดยสามารถเลือกทีจะมอบอาํนาจให้กรรมการ

อิสระเป็นตวัแทนในการประชุมผูถื้อหุ้นใหญ่สามญัประจาํปี โดยประวติัของกรรมการอสิระไดแ้นบไปพร้อมกบัเอกสาร

การแจง้ประชุมผูถื้อหุ้น  

 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย     

 

บริษทัให้ความสาํคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบของกฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้ตกลง ขอ้ปฏิบติัสาํหรับ

จรรยาบรรณในการทาํธุรกิจไดจ้ดัทาํขนึเป็นแนวทางให้พนกังานนาํไปปฎิบติัโดยให้ความสําคญัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คู่มือ

การประพฤติปฏิบติัทางธุรกิจนีจะช่วยเสริมสร้างการอุทิศตนของพนกังานให้บรรจุถึงคุณค่าหลกัของบริษทั อนัจะเป็น

แรงผลกัดนัให้เราสามารถปฏิบติังานประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี การกระทาํสิงทีถูกตอ้งเพอืลูกคา้ ผูร่้วมงาน หุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ และผูถื้อหุ้นของบริษทันนั แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมนัในการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและกฎหมายอยา่ง

จริงจงั 
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บริษทัมีหนา้ทีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอนืดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง ชุมชนและพนกังาน บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและ

ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) กรมควบคุมมลพษิ เป็น

ตน้ การดาํเนินการของบริษทัอยูเ่หนือมาตรฐานตามทีกาํหนดโดยรัฐ ความร่วมมือของพนกังานทกุท่านในบริษทัเป็น

กุญแจแห่งความสาํเร็จตามพนัธะต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 

รายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

 

คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกนั และไดพิ้จารณา

ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกครัง รวมทงัมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์โดยราคาและเงือนไข

เสมือนทาํรายการกบับคุคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอยีด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาํเป็น ทุกครัง

เมือมีรายการเกิดขึน 

 

9.5 การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นอยา่งยิง จึงมีนโยบายอยา่งเขม้งวดในการ

ป้องกนัไม่ให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานนาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พือผลประโยชน์ของตน  ขอ้มูล

ภายในทีเกียวขอ้งจะเปิดเผยต่อบุคคลทีเกียวขอ้งเท่านนั เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย ขอ้มูลทีสาํคญัจะ

ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นซึงเป็นไปตามกฎและระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั

กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม

มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานทีไดรั้บ

ทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบคุคลทีไม่มีหนา้ทีเกียวขอ้ง และไม่ซือขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

9.6  ทรัพยากรบุคคล 

 

ทรัพยากรบุคคลทงัหมดรวมกนัเป็นทรัพยสิ์นทีสาํคญัทีสุดของบริษทั บริษทัส่งเสริมการฝึกอบรมของพนกังานเพอืให้

แข่งขนักบักบัคู่แขง่ของบริษทัได ้บริษทั กู๊ดเยียร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี กาํหนดใหบ้ริษทัให้การอบรมแก่พนกังาน

ให้เท่ากบับริษทัในเครืออืนของกู๊ดเยียร์ บริษทัสนบัสนุนพนกังานเขา้ร่วมการสัมมนาทงัภายในบริษทั กู๊ดเยียร์ภายใต้

เงือนไขว่าพนกังานท่านนนัตอ้งมีผลการปฏิบติังานทีดีและมีความประสงคที์จะเขา้ร่วมการสัมมนาเหล่านนั พร้อมกนั

นีการอบรมตา่ง ๆ ไดจ้ดัให้มีขึนและปรับปรุงต่อไปตลอดทงัปี 

 

จาํนวนพนกังานของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2551 

        จาํนวน (คน) 

1. ฝ่ายผลิต       708 

2. ฝ่ายขายและการตลาด     41 
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3. ฝ่ายบริหาร      4 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     12 

5. ฝ่ายเทคโนโลยีและเอสเอพ ี     4 

6. ฝ่ายการเงิน      23 

7. ฝ่ายซบัพลาย เชน      38 

8. ฝ่ายหล่อดอก ยางเครืองบิน และเทคนิค    52 

9. ภูมิภาค ต่างประเทศ และอืน ๆ     33 

  

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

          (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2551 2550 2549 

ค่าตอบแทนพนกังาน (เช่น ค่าจา้ง ค่า

ล่วงเวลา ใบนสั และอนื ๆ) 

364.8 236.65 374.40 
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10. การควบคมุภายใน 

 

บริษทัมีความเชือมนัว่า ระบบควบคุมภายในองคก์รเพียงพอทีจะป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั ความเสียงภยัอาจเกิดขึน

จากการใชท้รัพยสิ์นเหล่านนัในทางทีไม่ชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ ทงันีบริษทัยงัไม่พบขอ้บกพร่องทีเกียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน  บริษทัมีการควบคุมภายในทงัระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบตัิงาน ดงันีบริษทัไดก้าํหนดหนา้ทีและ

อาํนาจในการบริหารงานหรือการปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้ สิงนีจึงเป็นระบบการควบคุมโดยใช ้

 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั ซึงงบการเงินตอ้งจดัเตรียมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายบญัชีทีบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด บริษทัจดัเตรียมงบ

การเงินดว้ยความระมดัระวงั และเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอดงัทีปรากฏอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทัได้

จดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้งระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพอืให้มนัใจว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรงรักษาไวซึ้งทรัพยสิ์น และเพือให้ทราบจุดอ่อนเพือป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริต

หรือการดาํเนินการทีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั  

 

ดงัเหตุผลขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือสอบทานและใหค้วามเห็นคุณภาพของ

งบการเงินและการควบคุมภายใน และเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า

ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ และออกแบบเพือสร้างความเชือมนัอยา่งมีเหตผุลต่อ

ความเชือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2551 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทั ทงัทีเกียวกบัการเงินและทีไมใ่ช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผูล้งทนุและผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี ฝ่ายบริหารไดพ้ยายามเปิดเผยขอ้มูลที

ครบถว้น ตามความเป็นจริง เชือถือได ้และทนัเวลา สาํหรับนกัลงทนุให้การตดัสินอยา่งรอบคอบ  

 

สืบเนืองจากปริมาณหุ้นทีจาํหน่ายมีไม่มากนกั บริษทัจึงไม่ไดมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ต่างหาก แต่บริษทัได้

มอบหมายให้ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน) ทาํหนา้ทีติดต่อสือสารกบัผูถื้อหุ้น รวมทงั

ภาครัฐทีเกียวขอ้ง ทงันีผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลไดที้ โทร. 0 2264-2700 หรือที website: www.goodyear.co.th 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม บริษทักาํหนดเป้าหมาย

การดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลไดใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัจดัโครงสร้างองคก์รทีเหมาะสมเพือให้

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การกระทาํทีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างพนกังานกบับริษทัไดจ้ดัให้มีขนึและ

ไดน้าํไปปฏิบตัิโดยทวัไป เพือเป็นการเพมิคุณภาพของระบบควบคุมภายในให้ดีขึน บริษทัไดจ้ดัตงัผูต้รวจสอบภายใน

องคก์ร นอกจากนนั บริษทัไดน้าํวิธีการแกไ้ขปัญหาทางดา้นขอ้มูลสาระสนเทศมาใช้หลายปีแลว้ ทงันีก็เพือปรับปรุง

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษทั   
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บทบาทและหนา้ทขีองคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งปฏิบติัหนา้ทีตามแนวทางการปฏิบติั การตรวจสอบภายในทีดีที

ออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ 2535 และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการไดยึ้ดหลกัดงักล่าวในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

เพอืให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไวค้ณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผล

การตรวจสอบประจาํปี 2551 แก่คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นดงันี 

 

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร มีรายนามดงัต่อไปนี 

นายอรรถพร ข่ายม่าน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเคนเนธ ลี ไวท ์   กรรมการตรวจสอบ   

นางเบรนดา ซู เบนซ ์   กรรมการตรวจสอบ   

นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเตม็ในการเขา้ตรวจสอบและไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการ

เชิญให้กรรมการหรือเจา้หนา้ทีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดยนายแดเนียล ริชาร์ด        

แอคเคอแมน ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งสมาํเสมอ พร้อมกบับริษทัตรวจสอบจาก

ภายนอก คือบริษทั ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกดั โดยในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 ครัง 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือตามทีร้องขอเพือให้สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชีภายในและผูต้รวจสอบบญัชีจาก

ภายนอกบริษทั และสอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผูต้รวจสอบในการประเมินระบบควบคุม

ภายในทีรายงานต่อกรรมการบริษทั 

 

5. คาํถามและขอ้สงสัยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการชีแจงและ

แกไ้ขเป็นทีน่าพึงพอใจแลว้จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษทั 

 

ตามทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทั กูด๊เยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินงานในปี 2551 เป็นไปตามแนวทาง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และภายใตก้ฎหมายและพระราชบญัญติัทีเกียวขอ้งของประเทศไทย 
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รายงานการกํากบัดูแลกิจการทีด ี

 

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลทีดีทวัทงัองคก์รอยา่งต่อเนืองมาเป็นเวลานาน และเชือมนัว่าหลกัการ

บรรษทัภิบาลซึงเนน้การกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการการตรวจสอบ เพือให้องคก์รดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่ายและส่งผลดีต่อความเจริญเติบโตขององคก์ร

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัและปฎิบติัตามขอ้พึงปฎิบติัทีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน ตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตลอดมา ผลจากการออกกฎหมายทีมีชือว่า "Sarbanes-Oxley Act" ที

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือเดือนกรกฎาคม 2545 ซึงเป็นกฎหมายเกียวกบัการดูแลและตรวจสอบระบบการบริหารงาน 

ระบบควบคุมภายใน และขอ้มูลทีเกียวกบัรายงานทางการเงิน เนืองจากบริษทัมีบริษทัแม่อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา 

และเพือให้แนวทางในการปฏิบติัเป็นสากลเหมือนกนัทวัโลก บริษทัจึงไดมี้การจดัเตรียม ปรับปรุงระบบการ

ดาํเนินการทงัทางดา้นระบบการบริหาร การรายงานและการควบคุมภายในให้เป็นไปและสอดคลอ้งตามกฎขอ้บงัคบั

ของกฎหมาย "Sarbanes-Oxley Act" 

 

บริษทั ให้ความสาํคญัเกียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ ในอนัทีจะไดรั้บขอ้มูลของบริษทั สิทธิในการออกเสียง สิทธิทีจะ

ไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรม รวมถึงการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการประชุมผูถื้อหุน้ 
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11. รายการระหว่างกนั  

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่

วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัทีทาํหนา้ทีถือหุ้น บริษทั

ย่อย และกิจการทีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทั

ร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั 

ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกบับุคคลดังกล่าว และ

กิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเนือหา

ของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึงตงัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่ดงักล่าว

ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ .  ของจาํนวนหุ้นของบริษทัทีออกจาํหน่ายจาํนวนหุ้นทีเหลือร้อยละ .  

ถือโดยบุคคลทวัไป 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

   

รายไดจ้ากการขายสินคา้   

บริษทัใหญ ่ 343,507,222 223,523,611 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอนื ๆ 1,530,907,375 730,591,298 

    1,874,414,597 954,114,909 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

   

ซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

บริษทัใหญ ่ 271,601,331 299,271,506 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอนื ๆ 509,645,639 1,154,099,684 

 781,246,970 1,453,371,190 
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ซือเครืองจกัรและอะไหล่   

บริษทัใหญ ่ 273,832,813 150,988,114 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอนื ๆ 94,600,449 124,829,049 

 368,433,262 275,817,163 

   

ค่าใชจ้่ายบริการทางดา้นเทคนิค   

บริษทัใหญ ่ 166,434,533 83,613,302 

   

ค่าวิจยัและพฒันาสินคา้   

บริษทัใหญ ่ 11,590,666 22,825,920 

   

ค่าบริหารจดัการ   

บริษทัใหญ ่ 116,721,594 99,170,798 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

ลูกหนีการคา้   

บริษทัใหญ ่ 54,392,129 137,259,889 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอนื ๆ 334,241,713 319,007,311 

 388,633,842 456,267,200 

 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

บริษทัใหญ่ - 294,459 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอนื ๆ 30,555,605 45,355,675 

 30,555,605 45,650,134 

   

เจา้หนีการคา้   

บริษทัใหญ ่ 35,696,867 76,042,326 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอนื ๆ 89,895,429 97,220,953 

 125,592,296 173,263,279 
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เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

บริษทัใหญ ่ 189,701,710 157,352,792 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอนื ๆ 68,879,951 307,806,976 

 258,581,661 465,159,768 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการ 

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

   

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,595,000 2,250,027 

 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบียประชุมและผลตอบแทนอืนซึงไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมสามญัประจาํปีของ

ผูถื้อหุ้น 

 

จ) เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเกยีวข้องกัน  

 พ.ศ.  พ.ศ.  

 บาท บาท 

   

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 348,051,000 336,496,000 

 

ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ. 1 เงินให้กูยื้มแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 

จาํนวน  ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยคดิอตัราดอกเบียเท่ากบั LIBOR บวกร้อยละ  และมกีาํหนดชาํระคืนใน

วนัที 30 กนัยายน พ.ศ.   เงินให้กูยื้มดงักล่าวนีไดรั้บการคาํประกนัโดยบริษทัใหญ่ บริษทัไดท้าํสัญญาอตัรา

แลกเปลียนล่วงหนา้เพือเป็นการลดความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงมีอตัรา

แลกเปลียนล่วงหนา้ตามทีระบุไวใ้นสัญญาเท่ากบั .95 บาท ต่อ  ดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีกาํหนดชาํระคืนในวนัที 30 

กนัยายน พ.ศ. 2 มลูค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ. 1 ของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้เป็นเชิง

ลบจาํนวน 10,176,200 บาท  ดอกเบียรับทีเกียวขอ้งสาํหรับปีมีจาํนวน , ,  บาท (พ.ศ. 2550 : 21,659,641 บาท) 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

12.1 งบการเงิน 

 

12.1.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุ้นของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุล ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.  งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลียนแปลงใน

ส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป ซึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ

ปฏิบติังานเพือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งมีเหตผุลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทงัทีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีทีกิจการใชแ้ละประมาณการเกียวกบัรายการทางการเงินทีเป็น

สาระสาํคญั ซึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขนึ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีนาํเสนอในงบ

การเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชือวา่การตรวจสอบดงักล่าวให้ขอ้สรุปทีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินทีกล่าวขา้งตน้นี แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.  ผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป 

 

ณฐพร  พนัธ์ุอุดม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 30 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  

 

 

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
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(หน่วย: พนับาท) 

รายการ 2551 2550 2549 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 395,913 488,479 362,479 

เงินลงทุนระยะสัน 90,000 106,000 106,000 

ลูกหนีการคา้ 635,550 676,107 824,232 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - - 43,042 

สินคา้คงเหลือ 386,717 424,061 393,102 

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 83,092 168,437 105,189 

ลูกหนีอืน - ค่าชดเชยความเสียหายจากอคัคีภยั - 208,572 - 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 348,051 336,496 359,555 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,743,366 1,658,480 1,565,017 

สินทรัพยอื์น ๆ 31,226 34,668 31,913 

รวมสินทรัพย ์ 3,842,491 4,213,242 3,790,529 

เจา้หนีการคา้  762,387 1,117,069 810,066 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 4,049 10,070 8,898 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 99,424 93,363 57,482 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 22,331 13,990 45,065 

หนีสินหมุนเวียนอืน ๆ 15,462 8,507 8,528 

สาํรองเงินทุนเลียงชีพและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอาย ุ 104,822 92,278 115,119 

รวมหนีสิน 1,008,476 1,335,277 1,045,157 

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มลูค่า 74,000 74,000 74,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 92,000 92,000 92,000 

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

                    -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,660,614 2,704,564 2,571,973 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,834,014 2,877,964 2,745,373 

รายไดจ้ากการขาย 3,722,912 2,838,042 4,119,678 

ตน้ทุนขาย 3,725,599 2,674,751 3,505,004 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 432,224 263,277 408,684 

รายไดด้อกเบีย - 31,573 40,293 

รายไดอื้น 56,846 68,289 29,061 

ภาษีเงินได ้ (19,735) (29,060) 59,365 

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ (373,336) (59,775) 216,887 

รายการพิเศษ 407,386 192,367 - 

กําไรสุทธิสําหรับปี 30,050 132,591 216,887 

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ (50.99) (8.08) 29.31 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานหลงัรายการพิเศษ 4.06 17.92 29.31 
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12.1.2  อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญั / FINANCIAL RATIOS  

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 2551 2550 2549   

อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.17 1.69 2.00 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.14 0.94 1.32 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.49 0.61 0.62 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้ / Account Receivable Turnover 5.68 3.68 4.57 เท่า 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 63.42 97.89 78.77 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ / Inventory Turnover 9.19 6.55 9.20 เท่า 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย 39.17 54.99 39.11 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี / Accounts Payable Turnover 6.45 4.06 6.06 เท่า 

ระยะเวลาชาํระหนี 55.84 88.60 59.45 วนั 

Cash Cycle 46.75 64.28 58.43 วนั 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ration)         

อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ -0.1% 5.8% 14.9%   

อตัรากาํไรสุทธิ 0.8% 4.7% 5.3%   

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 1.1% 4.7% 7.9%   

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.7% 3.3% 5.8%   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 29.1% 28.5% 28.6%   

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์/ Total Asset Turnover 0.92 0.71 1.11 เท่า 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น / Debts to Shareholders' Equity 0.36 0.46 0.38 เท่า 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 246.3% 0.0% 88.7%   

 

12.2    คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

เมือวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัจากงบการเงิน สามารถสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั

ไดด้งันี 

 

สภาพคล่อง 

 
สภาพคล่องของบริษทัในปี 1 เพมิขนึจาก 1.69 เท่าในปี 50 เป็น 2.17 เท่าในปี 2551 และอตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็วเพมิขึนจาก 0.94 เท่าในปี 2550 เป็น 1.14 เท่า ในปี 2551 เนืองจากการควบคุมอยา่งจริงจงัเพือจดัการดา้น

เงินทนุหมนุเวียนและเงินสุดทีไดรั้บจากการประกนัภยัจาํนวน 708.8 ลา้นบาท ระยะเวลาในการเก็บหนีเฉลียเพมิขนึ

จาก .  ในปี 0 เป็น 63.42 เป็นผลจากการจาํหน่ายบญัชีลูกหนีประเภทไม่มีสิทธิไล่เบียคนืได ้และการปรับปรุง

การชาํระหนีล่าชา้ของบริษทั ระยะเวลาขายสินคา้เฉลียเพมิขึนจาก .  วนัในปี 0 เป็น 39.17วนัในปี 2551 เป็นผล
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สืบเนืองจากการลดของการผลิต เพือให้เป็นไปตามความตอ้งการทีลดลงและการลดลงของการนาํเขา้ยางหลงัจากการ

ซ่อมแซมครบถว้นแลว้ ระยะเวลาในการชาํระหนีลดลงจาก .  วนัในปี  เป็น 55.84 ในปี 2551  เป็นผลจากการ

ลดลงของการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศและการผลิตเพิมขึนในประเทศ โดยรวมทาํให้ Cash Cycle ของบริษทัดีขึน

จาก .  วนัเป็น 46.75 วนัในปี 2551   

 

ความสามารถในการหากาํไร 

 

อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ ลดลงจากร้อยละ .  ในปี  เป็นร้อยละ -0.1 ในปี 2551 โดยเป็นผลจากราคาวตัถุดิบเพมิขึน 

เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงคาร์บอนแบลค็ และเส้นลวด ซึงรายจ่ายเกียวกบัการรับเงินประกนัภยัยงัคงคา้งอยู่

ตน้ทุนค่าเสือมราคาของการติดตงัเครืองจกัรและการใชป้ระโยชนจ์ากโรงงานอนัเนืองจากปริมาณความตอ้งการที

ลดลง 

 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ และสินทรัพยถ์าวรลดลง เนืองจากการซ่อมแซมหรือซือเครืองจกัรใหม่ทดแทน

เครืองจกัรทีถูกไฟไหม ้ 

 

นโยบายทางการเงิน 

 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก .  เท่าในปี  เป็น 0.36 เท่าในปี 2551 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นในปี 1 จาํนวนสองครัง (ในเดือนพฤษภาคม 2551 และเดือนธนัวาคม 2551 จาํนวน 5 บาทต่อหุ้น 

เป็นเงินจาํนวนรวมทงัสิน 74 ลา้นบาท 

 

สรุป 

 

รายไดจ้ากการขายเพมิขึนร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกบัปีทีผา่นมา เนืองจากการกลบัคนืสู่สภาพการผลิต และการ

ส่งออก และตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์ รวมถึงการเพิมราคาสินคา้ เพือชดเชยกบัการเพมิขึนของตน้ทุนวตัถุดิบ 

บริษทัมีทรัพยากรดา้นการเงินอยา่งเพยีงพอ สาํหรับการประกอบการและการลงทุนทีจาํเป็น 
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13.  ข้อมูลอืนทีเกยีวข้อง 

 

-ไม่มี-     
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ส่วนที 3 

การรับรองความถูกต้อง 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ 

บริหารของบริษัทหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั  นอกจากนี ขา้พเจา้ขอ

รับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย

แลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพอืให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดูแล 

ให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที  ธนัวาคม 51 

ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงที

สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งทีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ได้

มอบหมายให้นายสุวฒัน์ ธีรวฒันางกูรเลขานุการบริษทั เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือชือของนายสุวฒัน ์ ธีรวฒันางกูรกาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลไว ้

 

ชือ                      ตาํแหน่ง                           ลายมือชือ 

 

1. นายกอ้งเกียรติ ทีฆมงคล   กรรมการผูมี้อาํนาจ  ……………………………………. 

  

2. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน กรรมการผูมี้อาํนาจ  ……………………………………. 

   

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

นายสุวฒัน์ ธีรวฒันางกูร เลขานุการบริษทั ……………………………………. 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ

บริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งทีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ได้

มอบหมายให้ นายสุวฒัน์ ธีรวฒันางกูร เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ

ของนายสุวฒัน์ ธีรวฒันางกูรกาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

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 ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  ……………………………. 

 

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

 

8.  นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมิง กรรมการผูจ้ดัการ    ……………………………. 

 

9.  นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน   ……………………………. 
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เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกยีวกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมบริษัท 

 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
การศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1. นายบุญทรง ศรีเฟืองฟุ้ง 

ประธานกรรมการ  

84 ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด ์สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

                       

 

 

 

1.38 บิดาของ

กรรมการ

ลาํดบั 3  

2535 –ปัจจุบนั  

 

ประธานกิตติมศกัดิ  Pimai Salt Co., Ltd. 

Krung Thai Panich Insurance Co., Ltd 

Ackchai Eagle Co., Ltd. 

Ackchai Export & Import Co., Ltd 

 

 

 

2. นายธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง 

กรรมการ 

 

60 Ph.D. (Civil Engineering), University of 

Missouri, USA 

 

 

 

 

0.45 บุตรของกรร

การลาํดบั 1 

2535 –ปัจจุบนั  

 

กรรมการผูจ้ดัการ Pimai Salt Co., Ltd. 

Krung Thai Panich Insurance Co., Ltd 

Ackchai Eagle Co., Ltd. 

Ackchai Export & Import Co., Ltd 

 

 

 

3. นายชยัคีรี ศรีเฟืองฟุ้ง 

กรรมการ 

65 Bachelor of Business Administration, Drake 

College, USA 

0.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ญาติกบั

กรรมการลาํดบั 1 

 

2535 –ปัจจุบนั  

 

2535 –ปัจจุบนั  

 

ปัจจุบนั  

 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Horseshoe Point Co., Ltd 

 

TTL Industries Public Company Limited 

 

Thai Asahi Glass PCL 
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ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง อาย ุ การศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

4. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

64 (ก) Associate Member of The Institute of 

Chartered Accountants in Australia  

 

(ข) Associateship in Accounting Western 

Australia Institute of Technology, (Now - Curtin 

University of Technology)  

 

- - ปัจจุบนั 

 

 

2535 - 2639 

 

 

 

Independent Director and Chairman of 

Audit Committee.  

 

Managing Director 

 

 

 

 

 

Siam Makro Public Company Limited 

 

 

Price Waterhouse, Bangkok 

 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท ์ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

62 (ก) MBA – University of Puget Sound, USA 

(ข) BA - University of Puget Sound, U.S.A.  

(ค) BA - Netherlands School of Business, 

Netherlands  

(ง) IOD - DCP Certificate, Fellows Certificate, 

Chairman Course 

 

 

- - ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

Executive Director  

 

 

Director 

   

 

 

Pacific Siam Strategic Consulting Co., Ltd. 

 

Finansa Public Company Ltd.  

Minor International Plc 

Finansa Credit Co., Ltd.  

Loxbit Public Company Limited  

Finansa Asset Management Ltd.  

 

 

 

6. นางเบรนดา ซู เบนซ์  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

48 (ก) M.B.A.-Harvard Business School, U.S.A.  

 

(ข) B.A.-Nebraska Wesleyan University  

 

(ค) IOD-DCP 78 Certificate 

- - 2546 – ปัจจบุนั 

 

2544 – 2545 

 

2543 – 2544 

 

Managing Director   

 

VP – International Marketing  

 

Regional Marketing Director  

 

BDA International. Ltd.  

 

Mead Johnson International  

 

Mead Johnson Asia/Pacific  
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ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง อาย ุ การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

7. นายเยบ็ ซู ชวน 

กรรมการอิสระ 

 

60 ปริญญาตรี (Industrial Management and 

Engineering), Massey University  

 

- - 2545- ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

President and CEO 

 

Director 

Aapico Hitech Public Company Limited 

 

New Era Sales Co., Ltd.   

AAPICO Amata Co., Ltd.   

Able Motors Co., Ltd.   

AAPICO Engineering Co., Ltd.  

AAPICO Hitech Parts Co., Ltd.  

APPICO Hitech Tooling Co., Ltd. 

Able ITS Co., Ltd.  

AAPICO Jackspeed Co., Ltd. 

AAPICO Mitsuike CO., Ltd.  

Katsuya (Thailand) Co., Ltd.  

AAPICO Forging PCL  

AAPICO Plastics PCL 

Able Sanoh Industries (1996) Co., Ltd.  

Sanoh Industries (Thailand) Co., Ltd.  

 

 

8. นายริชาร์ด จอห์น เฟลมมงิ 

กรรมการผูจ้ดัการอาเซียน/ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

46 (ก) One year International Exchange Program, 

Washington C.H. High-Ohio, USA 

 

(ข) Higher School Certificate 

Pukekohe High School – New Zealand 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2531-2548 

 

Managing Director 

 

Business General Manager 

 

Goodyear Malaysia Berhad 

 

Eastman Kodak – New Zealand, Singapore, India, China 
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ชือ-สกุล/ตําแหน่ง อาย ุ การศักษา 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

9. นายก้องเกียรติ ทีฑมงคล 41 (ก) MBA  -  Bangkok University  

 

(ข) BS Electrical Engineering – University of 

Florida 

 

(ค) DCP and DAP-IOD 

 

 

- - 2544-2546 

 

2542-2544 

 

2538-2542 

 

Sales Manager,  

 

Team Leader   

Asst. Site Manager & Cost 

Controller 

Bombardier Transportation 

 

Daimler Chrysler Rail Systems 

 

Jurong Engineering (Singapore) 

10. นายดาห์ลาน บิน มาโซโน่ 

กรรมการ 

 

 

 

55 Bachelor of Science (Mechanic Engineering), 

University of Technology, Malaysia 

- - 2548-2550 

 

2547-2548 

 

2545-2547 

 

2544-2547 

Manufacturing Director 

 

VP/Mfg Director 

 

Production Manager 

 

Reg Quality Assurance Manager 

Goodyear Malaysia Berhad 

 

Goodyear Philippines Incorporated 

 

Goodyear Indonesia Tbk. 

 

Goodyear Tire and Rubber Company 

 

 

11. นางสาวสนธยา กาญจนพนัธ์ 40 (ก)MBS, University of Kent at Canterbury, U.K. 

 

(ข) MSCs, University of Surrey, UK 

 

(ค) BBA Assumption University 

  

 

 

 

 

 

 

 

- - 2547 - 2549 

 

2545 - 2547 

Vice President Performance & ER 

 

Head of HR (AGM Level) 

    

HSBC Thailand 

 

Summit Auto Seats Industries Co., Ltd. 
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ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง อาย ุ การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

ความสัมพนั

ธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา  ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

12. นายแดเนียล ริชาร์ด แอคเคอแมน 

 

 

 

 

 

36 (ก) B.S. in Finance, the University of Akron 

 

(ข) B.S. in Accounting, the  

University of Akron 

 

 

- - 

 

2548 - 2551 

 

2547 - 2548 

 

 

2546 - 2547 

 

2544 - 2546 

Asia Regional  Controller 

 

Section Head Corp. Acctg US 

GAAP Specialist 

 

Audit Senior Manager 

 

Audit Manager 

The Goodyear Tire & Rubber Company 

 

The Goodyear Tire & Rubber Company 

 

 

KPMG LLP 

 

KPMG LLP 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

 

 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3  

เอกสารอืน ๆ 

 
 

 

 

-ไม่มี- 
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