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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัในเครือของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ 
รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยเขำ้ร่วมทุนกบัสกุลศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัชำวไทย จด
ทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2511 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 60 ลำ้นบำท เพื่อด  ำเนินธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล ยำงรถบรรทุกขนำดเล็ก 
และใหญ่เพื่อกำรพำณิชย ์ รวมถึงกำรผลิตยำงเคร่ืองบิน และหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของตลำดภำยในประเทศ และเพื่อกำรส่งออก ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 74 ลำ้นบำท ส ำนกังำน
ใหญ่ และโรงงำนตั้งอยู่ท่ี 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ  ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 
ประเทศไทย 

 
 พฒันำกำรท่ีส ำคญัของบริษทัในช่วงต่ำง ๆ นบัแต่เร่ิมก่อตั้ง มีดงัน้ี 

 ปี 2512 บริษทัไดท้  ำขอ้ตกลงในดำ้นควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยกีำรผลิต และกำรบริหำร กบับริษทั 
เดอะ กู๊ดเยยีร์ ไทร์แอนดรั์บเบอร์ จ ำกดั ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

 ปี 2513 บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็น
ระยะเวลำ 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกิจกำรผลิตและหล่อดอกยำง
เคร่ืองบิน   

 วนัที่ 30 มิถุนำยน 2521 บริษทัไดรั้บอนุมติัใหน้ ำหลกัทรัพยเ์ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 วนัที่ 6 มกรำคม 2526 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำท เป็น
หุน้ละ 20.00 บำท กบักระทรวงพำณิชย ์  

 จำกกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 2/2533 เม่ือวนัที่ 28 มีนำคม 2533 ไดมี้มติใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 60 ลำ้นบำท เป็น 74 ลำ้นบำท   

 วนัที่ 20 เมษำยน 2537 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชยเ์ป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ .ศ. 2535 และในปีเดียวกนัน้ีเอง 
บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล TIS/ISO 9000 จำกส ำนกังำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรมไทย/องค์กำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ เป็นบริษทัแรกในกลุ่มผูผ้ลิตยำงรถยนต์ใน
ประเทศ  

 วนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2538 ที่ประชุมไดมี้มติให้บริษทัเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไวหุ้้นละ 20.00 
บำท เป็น 10.00 บำท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้กบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัที่ 13 ธนัวำคม 2538 
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1.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
 1.1 พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกู๊ดเยยีร์ 

 พันธกิจของกู๊ดเยียร์ 
จุดมุ่งหมำยทัว่โลกของกู๊ดเยยีร์ คือ  
 เพิ่มมูลค่ำตรำสินคำ้ของเรำส ำหรับทุกคน 
 ขบัเคลื่อนตลำดดว้ยเทคโนโลยี 
 ส่งมอบยำง ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้งและบริกำรที่มีคุณภำพเป็นเลิศแก่ลูกคำ้ และผูบ้ริโภค 
 

เป้าหมายเดียวกัน 
กู๊ดเยยีร์จะเป็นผูป้ระกอบอุตสำหกรรมยำงรำยแรกของโลกที่ 
 ดึงดูด พฒันำ กระตุน้ และคงไวซ่ึ้งทีมพนกังำนที่ดีที่สุดขององคก์ร 
 กำรสร้ำงและสำนสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ผูบ้ริโภค รวมถึงพนัธมิตรทำงธุรกิจในระยะยำว กำร

ด ำเนินงำนใหเ้หนือกวำ่ที่อีกฝ่ำยคำดหวงั 
 กำรขบัเคลื่อนองคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคลอ้ง และมีประสิทธิผล 
 กำรสร้ำงโมเดลธุรกิจท่ีย ัง่ยนื และน ำมำซ่ึงผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีมัน่คง 

 

ค่านิยมร่วม 
บริษัทให้ค าม่ันว่าบริษัท 

 จะส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพเป็นเลิศ 
 จะปฏิบติัตนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และมีควำมเคำรพต่อกนั 
 จะสนบัสนุนดำ้นควำมปลอดภยั ทั้งในขณะปฏิบติังำน และนอกเวลำปฏิบติังำน 
 จะรักษำส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 
 จะรับฟังซ่ึงปัญหำ และแกไ้ขอยำ่งเป็นทีม 

 

คุณลักษณะผู้น า 
กู๊ดเยยีร์ถูกขบัเคลื่อนดว้ยผูน้  ำที่มีคุณลกัษณะ 
 มีควำมสำมำรถโดดเด่น และท ำงำนอยำ่งเป็นทีม 
 มีทกัษะในกำรแกไ้ขปัญหำ 
 สำมำรถส่ือสำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 กลำ้ตดัสินใจ 
 มีผลงำนที่ดี 
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กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ 
 กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ คือ  (1) กู๊ดเยียร์ให้ควำมส ำคญัต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค
เสมอมำ สินคำ้ของกู๊ดเยียร์จึงเป็นนวตักรรมที่พฒันำจำกควำมตอ้งกำรของตลำดเป็นส ำคญั (2) กู๊ดเยยีร์ยงัคง
รักษำ พฒันำ กระบวนกำรผลิตท่ีเป็นเลิศเพื่อส่งมอบสินคำ้ที่มีคุณภำพสูงสุดให้กบัลูกคำ้ของเรำ (3) กำรขยำย
ช่องทำงกำรตลำด และเพิ่มผูแ้ทนจ ำหน่ำยในแต่ละปี ซ่ึงกู๊ดเยียร์ไดว้ำงเป้ำหมำยในกำรขยำยสำขำศูนยบ์ริ
กำรกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ใหค้รอบคลุมในแต่ละภูมิภำค เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของเรำ
ใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยบริษทัใหค้วำมส ำคญัเกี่ยวกบัพื้นท่ีเป้ำหมำย อีกทั้งคดัเลือกร้ำนคำ้ท่ีพร้อมเป็นพนัธมิตรท่ีจะ
เติบโตไปอยำ่งย ัง่ยนืไปกบักู๊ดเยยีร์  ปัจจุบนั ศูนยบ์ริกำรกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ส่วนใหญ่เปิดด ำเนินกำรครอบคลุม
ทัว่ทุกภูมิภำคของประเทศไทย ส่วนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงจำกร้ำนอีเกิ้ล สโตร์ท่ีมีอยู่เดิม
เป็นศูนย์บริกำรกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เพื่อก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จตำมกลยุทธ์ที่วำงไว ้และ (4) กู๊ดเยียร์ได้ให้
ควำมส ำคญักบัพนกังำนซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ใหเ้ติบโตอยำ่งมัน่คง เพื่อ
รักษำไวซ่ึ้งทีมที่ดีที่สุดขององคก์ร 
 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 
 
(1) การเปิดศูนย์บริการทางการเงินของกู๊ดเยยีร์ในประเทศฟิลิปปินส์ 
 

ในคร่ึงปีหลังของปี 2557 ศูนย์บริกำรด้ำนกำรเงินในประเทศฟิลิปปินส์ได้เร่ิมให้บริกำรด้ำน
บัญชีลูกหน้ีและเจ้ำหน้ี และด้ำนกำรบัญชีทั่วไปในประเทศแถบเอเซีย แปซิฟิกรวมถึงประเทศไทย 
วตัถุประสงคข์องกำรเปิดศูนยบ์ริกำรฯคือเพื่อปรับปรุงและพฒันำกำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ โดยผ่ำนระบบ
กำรเงินที่มีมำตรฐำน มีประสิทธิภำพและง่ำยต่อกำรท ำงำนมำกข้ึน  ศูนยบ์ริกำรฯ จะให้บริกำรแก่ประเทศ
ต่ำงๆในงำนดำ้นต่อไปน้ี 
• บญัชีเจำ้หน้ี: สั่งซ้ือและช ำระหน้ี 
• บญัชีลูกหน้ี: กำรออกใบเรียกเกบ็หน้ีและกำรเกบ็หน้ี 
• กำรบญัชีทัว่ไป: กำรบนัทึกดำ้นกำรเงินต่ำงๆ 

 
(2) การขยายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ 

ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ กู๊ดเยยีร์ไดว้ำงเป้ำหมำยว่ำจะท ำกำรขยำยศูนยบ์ริกำรกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ จำกเดิม 
36 สำขำ ใหเ้พิ่มเป็น 54 สำขำ ซ่ึงกู๊ดเยยีร์ไดท้  ำกำรเปิดศูนยบ์ริกำรกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์เพิ่มข้ึน 15 สำขำ รวมเป็น 
51 สำขำ ณ ส้ินปี 2557 โดยอีก 3สำขำท่ีวำงไวน้ั้น จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดด ำเนินกำรช่วงไตรมำสแรกของ
ปี 2558 ซ่ึงจะท ำให้จ  ำนวนสำขำครบ 54 สำขำตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้โดยศูนยบ์ริกำรกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์น้ีได้
เปิดให้บริกำรตำมจังหวดัต่ำงๆ ของประเทศ  อันเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้และกำรเติบโตดำ้น
ยอดขำยใหก้บักู๊ดเยยีร์เป็นอยำ่งมำก รวมไปถึงกำรสร้ำงแบรนดก์ู๊ดเยยีร์ใหเ้ป็นที่รู้จกัอยำ่งกวำ้งขวำง  

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปีบญัช ี2557 

 

- 4 - 

(3)  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ในปี 2557 กู๊ดเยียร์ไดท้  ำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทั้ งปี โดยจุดประสงค์ของกำรท ำ

กิจกรรมเพื่อสังคมนั้นคือกำรช่วยเหลือคนในชุมชนท่ีโรงงำนของเรำตั้งอยู ่ คือบริเวณจงัหวดัปทุมธำนี ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมน้ีเป็นควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำชุมชนและสภำพควำมเป็นอยูข่องคนท่ีอยูใ่นชุมชนแห่งนั้น 
และพนกังำนกู๊ดเยยีร์กมี็โอกำสไดอ้ำสำสมคัรเขำ้ร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อใหก้ำรสนับสนุนทั้งกิจกรรมของบริษทั
และมีส่วนช่วยเหลือชุมชน  

นอกเหนือจำกกำรช่วยเหลือชุมชนรอบขำ้งโรงงำนแล้ว กำรอบรมขบัขี่ปลอดภยัยงัเป็นหัวใจหลกั
ในกำรท ำธุรกิจของกู๊ดเยียร์อีกดว้ย เรำไดใ้ห้ควำมรู้ดำ้นกำรขบัขี่ปลอดภยักับคนหลำยกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็น
นักศึกษำตำมมหำวิทยำลยัต่ำงๆ หรือเจ้ำหน้ำที่องค์กรต่ำงๆและคนที่อำศยัอยู่ในชุมชนใกลเ้คียงโรงงำนกู๊ด
เยียร์ ซ่ึงทั้งหมดเป็นไปตำมพนัธสัญญำของกู๊ดเยียร์ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทในประเทศไทย อนั
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจร่วมกนัของกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก คือ กำรเป็นธุรกิจระดบัโลกท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมใน
ทุก ๆ ที่ท่ีเรำด ำเนินธุรกิจอยู่   
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวม 

7,400,000 หุ้น เป็นหุ้นสำมัญท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุ้นเท่ำกับ 1 เสียง กู๊ดเยียร์ 
ประเทศไทยเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัทั้งส้ิน 
4,942,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยผูถ้ือ
หุน้รำยยอ่ย  

เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษทัผูผ้ลิตยำงชั้นน ำของโลก ส ำนกังำนแห่งใหญ่
ตั้งอยูท่ี่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ ทั้งยงัด  ำเนินธุรกิจในหลำยภูมิภำคภำยในสหรัฐอเมริกำเอง และบริษทัยอ่ย
ในภูมิภำคต่ำง ๆ ท ำใหบ้ริษทัพฒันำ ผลิต และมีตลำดยำงที่เช่ือมโยงถึงกนั บริษทัยงัผลิต และจ ำหน่ำย
เคมีภณัฑ์ที่เกี่ยวกบัยำง เป็นหน่ึงในผูผ้ลิต ผูจ้  ำหน่ำย ผูใ้หบ้ริกำรรำยใหญ่ของโลกส ำหรับยำงรถบรรทุก และ
กำรหล่อดอกยำง เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนีท ำกำรผลิตจำกโรงงำนในประเทศต่ำง ๆ 22 
ประเทศ มีโรงงำนผลิตรวม 52 โรงงำน มีพนกังำนทั้งประจ ำ และชัว่ครำวรวม 69,000 คนทัว่โลก  

 
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ไดใ้ห้สิทธิในกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ สิทธิบตัรกำร
ผลิต และกำรใหบ้ริกำรทำงดำ้นเทคนิค เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรบริหำรงำน รวมถึง
นโยบำยกำรด ำเนินงำนแก่กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ดงัรำยละเอียดที่กล่ำวไวใ้นหวัขอ้ 11 รำยกำรระหว่ำงกนั  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 กู๊ดเยียร์ประเทศไทยด ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิต และจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงรถยนต์ ยำง
เคร่ืองบิน และกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบินส ำหรับตลำดในประเทศ และเพื่อกำรส่งออก โดยจ ำแนกโครงสร้ำงรำยไดต้ำม
ตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศ และตลำดต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีรำยงำนตำมงบกำรเงิน
ของบริษทั 
    หน่วย (ล้านบาท) 
รำยได ้ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ 
จ ำหน่ำยในประเทศ 1,606 42.31 1,575 43.65 1,728 49.65 
ส่งออก 2,190 57.69 2,033 56.34 1,752 50.35 
รวม 3,796 100 3,608 100 3,480 100 
อตัรำเพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำจ ำหน่ำย  5  3.67  (14.81) 
 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
  

ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยยีร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

  ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์  
 กู๊ดเยยีร์ผลิตยำงรถยนตท์ี่มีคุณภำพสูง และคุณค่ำที่ยดึถือที่ส ำคญัที่สุด คือ นวตักรรมที่เป็นเลิศ และ
ควำมปลอดภยั โดยกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั คือ 

- ยำงรถยนตน์ัง่   - ยำงรถปิคอพั/รถตู ้
- ยำงรถยนต ์SUV  - ยำงสปอร์ต 
- ยำงรันออนแฟลต 
- ยำงรถยนตเ์พื่อกำรพำณิชย ์

 

  ผลิตภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 
กู๊ดเยียร์มีช่ือเสียงดำ้นผลิตภณัฑ์ยำงเคร่ืองบินมำกว่ำศตวรรษทั้งแบบยำงเรเดียล (Radial) และยำง

ผำ้ใบ (Bias) กู๊ดเยียร์มีโรงงำนผลิตยำงเคร่ืองบินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (USA, Danville) ประเทศบรำซิล 
(Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย โดยประเทศไทยไดถู้กรับเลือกให้เป็นฐำนกำรผลิตยำงเคร่ืองบินใน
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค ไดแ้ก่  

- ยำงเคร่ืองบินทัว่ไป (General Aviation Tires)  
- ยำงเคร่ืองบินเจ็ทส่วนตวั (Business Jet Tires) 
- ยำงเคร่ืองบินเพื่อกำรพำณิชย ์(Commercial Aviation Tires) และ 
- ยำงเคร่ืองบินทำงกำรทหำร (Military Aviation Tires) 
นอกจำกผลิตภัณฑ์ยำงเคร่ืองบินแล้ว กู๊ดเยียร์ยงัเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ยำงเคร่ืองบินด้วยกำร

ใหบ้ริกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน (Retread) ซ่ึงช่วยลดค่ำใชจ่้ำยปฏิบติังำน รวมถึงยดือำยกุำรใชง้ำนให้กบัยำง
เคร่ืองบิน ดว้ยเทคโนโลยีระดบัสูงส ำหรับกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงำนส ำหรับหล่อดอกยำง
เคร่ืองบินในประเทศอเมริกำ บรำซิล เนเธอร์แลนด ์และประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคำ้ทัว่โลก 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 กำรท ำตลำด และกำรแข่งขนัของบริษทั สำมำรถจ ำแนกไดต้ำมกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัซ่ึง
แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑย์ำงรถยนต ์และยำงเคร่ืองบิน  

(1) ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ 

ตลาดยางรถยนต์ 
นโยบำยกำรตลำดหลกัของปี 2557 ส ำหรับผลิตภณัฑย์ำงรถยนต ์คือ  
 กำรขยำยจ ำนวนตวัแทนจ ำหน่ำยของกู๊ดเยยีร์ เน่ืองจำกกู๊ดเยยีร์ เลง็เห็นว่ำ ตวัแทนจ ำหน่ำย

เป็นหัวใจส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ โดยปี 2557 กู๊ดเยียร์ยงัคงวำงแผนขยำย
สำขำร้ำนกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพในกำรแข่งขัน เพื่อพัฒนำช่องทำง
จ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทั ณ ส้ินปี 2557 จ  ำนวนร้ำนกู๊ดเยยีร์ออโตแคร์มีทั้งส้ิน 51 สำขำ  

 กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูแ้ทนจ ำหน่ำยซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยกู๊ดเยียร์ไดจ้ัดงำนประชุมผูแ้ทนจ ำหน่ำยประจ ำปีเม่ือเดือนมีนำคม 2557 ภำย
ใตธี้ม “ Partnership for Future” ซ่ึงภำยในงำนมีกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกบัผลิตภณัฑข์องกู๊ด
เยียร์ รวมถึงกำรส่ือสำรแผนกำรตลำดแก่ทำงผู ้แทนจ ำหน่ำยอีกทั้ งกำรพูดคุยส่ือสำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกบัผูแ้ทนจ ำหน่ำย 

 กำรสร้ำงควำมรับรู้แก่ผูบ้ริโภคต่อแบรนด์กู๊ดเยียร์ โดยกู๊ดเยยีร์ไดท้  ำแคมเปญเพื่อรณรงค์
กำรขบัข่ีปลอดภยัภำยใตห้วัขอ้ “กลบับำ้นปลอดภยั มัน่ใจกู๊ดเยยีร์” ทั้งน้ี ไดส่ื้อสำรผ่ำนส่ือ
บิลบอร์ดทัว่ประเทศ และรถส่งสินคำ้กู๊ดเยยีร์ 

กลุ่มลูกค้า และช่องทางจ าหน่าย เป็นไปตำมรูปแบบกำรบริโภค คือ  
 ตลาดทดแทน (Replacement Market)  คือ ตลำดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือยำงเพื่อน ำไปเปลี่ยน

กบัยำงชุดแรกที่ติดมำพร้อมกบัรถยนต ์ ซ่ึงกู๊ดเยยีร์มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้สู่ผูบ้ริโภคผ่ำน
ตวัแทนจ ำหน่ำยยำงภำยในประเทศ รูปแบบช่องทำงจ ำหน่ำยหลกัไดแ้ก่ 
- ศูนย์บริกำรกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare), กู๊ดเยียร์ อี เกิลสโตร์ 
และกู๊ดเยยีร์ เซอร์วิส เซนเตอร์  
- ผูแ้ทนจ ำหน่ำยคำ้ส่ง (Wholesale Dealer) 
- ผูแ้ทนจ ำหน่ำยคำ้ปลีก (Retailer, Multi-Brand)  
- โชวรู์มรถยนต ์(Car Showroom) 
- โมเดิร์นเทรด     

 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนโรงงำนประกอบรถยนต ์ส ำหรับใชเ้ป็นยำงชุดแรกที่ติดมำพร้อมกับตวั
รถยนต ์ 

 ตลาดต่างประเทศ (Export Market) เป็นกำรจ ำหน่ำยแก่บริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ใน
ต่ำงประเทศทุกภูมิภำคทัว่โลก ประเทศไทยเป็นโรงงำนที่ส ำคญัส ำหรับผลิตเพื่อกำร
ส่งออกยำงรถยนต ์

สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้ำงรำยไดใ้นหัวข้อ
ขำ้งตน้ 
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ภาวะการแข่งขัน 
ในปี 2557 ตลำดทดแทน (Replacement Market) ไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำม

ขดัแยง้ทำงกำรเมืองเม่ือตน้ปี 2557 ส่งผลใหส้ภำวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกบักำรเขำ้มำท ำตลำดของสินคำ้ระดบัรอง
ดว้ยกำรใชก้ลยุทธ์กำรตดัรำคำส่งผลให้กำรแข่งขนัในตลำดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมำกยิ่งข้ึน ส ำหรับ
ตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market ) ไดรั้บผลกระทบหลงัจำกหมดโนโยบำยรถยนต์คนัแรก
ในช่วงกลำงปี 2556 ส่งผลให้ยอดผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศหดตวัในปี 2557 กู๊ดเยียร์ไดรั้บผลกระทบจำก
ภำวะดงักล่ำวแต่ยงัคงรักษำกำรเติบโตของยอดขำยไวไ้ด ้  อยำ่งไรกต็ำม ตลำดรถยนต ์อุตสำหกรรมยำงและผลิตภณัฑ์
ยำง ในปี 2558 ยงัมีแนวโน้มปรับตวัเติบโตได้ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำงยำนพำหนะ ซ่ึงคำดว่ำจะเติบโตตำมกำร
เติบโตอยำ่งต่อเน่ืองของอุตสำหกรรมรถยนตภ์ำยในประเทศ จำกปัจจยัหลกั คือ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโนม้ขยำยตวั และ
สภำวะรำคำน ้ ำมันลดลงอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้ งยงัอำจได้รับปัจจัยบวกจำกรอบกำรเปลี่ยนยำงของรถยนต์อีโคคำร์ที่
จ  ำหน่ำยเม่ือปี 2555 ที่จะถึงก  ำหนดเปลี่ยนในปี 2558 
 

(2) ผลิตภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

ตลาดยางเคร่ืองบิน 
นโยบำยกำรตลำดของผลิตภณัฑย์ำงเคร่ืองบินในปี 2557 กู๊ดเยยีร์ด  ำเนินตำมแผนกำรตลำด

ในปี 2556 โดยเน้นกำรส่ือสำรเร่ืองจุดเด่นทำงดำ้นคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และน ำเสนอผลิตภณัฑ์ รวมทั้งบริกำรที่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้เป็นหลกั ทั้งยงัต ำเนินตำมแผนงำน ว่ำกู๊ดเยยีร์จะเป็นผูน้  ำดำ้นกำรบริกำรที่ดีเลิศ 

 

กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจ าหน่าย  
กลุ่มลูกคำ้หลกั คือ กลุ่มลูกคำ้สำยกำรบินในลกัษณะของกลุ่มผลิตภณัฑ์ยำงเคร่ืองบินเพื่อ

กำรพำณิชย ์โดยเนน้สำยกำรบินพำณิชยท์ั้งในประเทศไทย ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค และกลุ่มลูกคำ้เคร่ืองบินส่วนตวั 
 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยมีทั้งตลำดในประเทศ และตลำดส่งออก ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ

กระท ำโดยกำรจ ำหน่ำยไปยงับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์  และโดยบริษทักู๊ดเยียร์ท่ีรับผิดชอบในประเทศนั้น ๆ ส่วนกำร
จ ำหน่ำยในประเทศไทยจะกระท ำโดยกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) เองซ่ึงควำมต้องกำรของตลำดจะแปรผนัตำมภำวะ
เศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะส่งผลโดยตรงต่อปริมำณกำรเพิ่มข้ึนหรือลดลงของเท่ียวบินของสำยกำรบิน
ต่ำงๆ  

ภาวะการแข่งขัน 
ปัจจัยกำรแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ยำงเคร่ืองบินในปี 2557 ตลำดในต่ำงประเทศเติบโตตำม

ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจสำยกำรบินท่ีก  ำลงัเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคซ่ึงมี
ปริมำณกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนเคร่ืองบิน และ สำยกำรบินใหม่โดยเฉพำะสำยกำรบินตน้ทุนต ่ำ  

กำรเติบโตของธุรกิจกำรบิน เห็นไดช้ดัในประเทศ จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ในส่วน
ของธุรกิจกำรบินในประเทศไทยไดรั้บผลบวกจำกกำรเปิดตวัของสำยกำรบินใหม่และกำรฟ้ืนตวัของธุรกิจกำรท่องเท่ียว  

แนวโน้มตลำดยำงเคร่ืองบินในปี 2558 ยงัคงเติบโตต่อเน่ืองจำกปี 2557 ซ่ึงมีผลมำจำก 
กำรฟ้ืนตวัของภำคธุรกิจ กำรเปิดตวัของเส้นทำงกำรบินใหม่ และปริมำณผูโ้ดยสำรท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรแข่งขนักนัในธุรกิจ
กำรบิน 
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สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้ำงรำยได้ในหัวขอ้
ขำ้งตน้ 

    
 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
  

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
กู๊ดเยยีร์มีโรงงำนส ำหรับผลิตยำงรถยนต ์ยำงเคร่ืองบิน และหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน จ ำนวน 1 

โรง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัปทุมธำนี  
 

 การจัดหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 
บริษทัจัดหำวตัถุดิบที่ส ำคญัที่ใชใ้นกำรผลิตจำกหลำยแหล่ง วตัถุดิบทุกชนิดที่ใชใ้นกำร

ผลิตจะตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบและไดรั้บกำรอนุมติัจำกศูนยท์ดสอบของเดอะ  กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ กู๊ดเยยีร์ อินโนเวชัน่ เซนเตอร์ ประเทศลกัเซมเบอร์ก ก่อนท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรผลิต วตัถุดิบ
หลกัที่ส ำคญัในกำรผลิตไดแ้ก่ ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber) ยำงสังเครำะห์ (Synthetic Rubber) เส้นใยสังเครำะห์ 
(Nylon Fabric) สำรเคมีต่ำงๆ น ้ำมนัผสมยำง ผงคำร์บอนแบลค็ (Carbon Black) เส้นใยเหลก็ (Steel Cord) เส้นลวดขอบ
ยำง (Bead Wire) และวตัถุดิบอื่นๆ   

 
บริษทัมีนโยบำยในกำรจัดหำวตัถุดิบทุกชนิดโดยพิจำรณำจำกคุณภำพ รำคำ และผูผ้ลิต

เป็นหลกั ในปี 2557 บริษทัมีสัดส่วนกำรจัดหำวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตในประเทศร้อยละ 46 และจำกต่ำงประเทศร้อยละ 54 
เน่ืองจำกวตัถุดิบบำงชนิดไม่สำมำรถจดัหำไดใ้นประเทศไทย แยกไดด้งัน้ี 
 

สัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบแยกชนิดและสัดส่วนการจัดหา  
 

การจัดหาภายในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ประเภทวัตถุดิบ สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

การจัดหาภายในประเทศ ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber) 20 
ผงคำร์บอนแบลค็ (Carbon Black) 8 
เส้นใยสังเครำะห ์(Fabric) 11 
สำรเคมี/ น ้ำมนัผสมยำง (Chemical, Oil Pigment) 7 

รวมสัดส่วนการจัดหา
ภายในประเทศ 

 46 

การจัดหาจากต่างประเทศ เส้นลวดขอบยำงและอื่น ๆ (Bead Wire) 2 
ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber) 2 
ผงคำร์บอนแบลค็ (Carbon Black) 3 
เส้นใยสังเครำะห ์(Fabric) 5 
สำรเคมี/ น ้ำมนัผสมยำง (Chemical, Oil Pigment) 11 
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ยำงสังเครำะห์ (Synthetic Rubber) 25 
เส้นลวดโครงยำง (Tire Wire Creel) 4 

รวมสัดส่วนการจัดหาจาก
ต่างประเทศ 

 54 

รวมสัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบ  100 
 
 (ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้   

กู๊ดเยียร์ให้ค  ำมัน่สัญญำว่ำจะปฏิบติังำน ดว้ยกำรยึดถือนโยบำยคือ “กำรสนับสนุนดำ้นควำม
ปลอดภยัทั้งขณะปฏิบติังำน หรือนอกเวลำงำน” และ “กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน” ในฐำนะที่กู๊ดเยยีร์เป็นองค์กร
ระดบัโลกท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กู๊ดเยียร์จึงปฏิบติังำนโดยยดึถือมำตรฐำนสูงสุดทั้งดำ้นกฎหมำย และ
จริยธรรม เพื่อบรรลุเจตนำรมณ์ในกำรพฒันำเศรษฐกิจ และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มในกำรคงไวซ่ึ้งคุณภำพชีวิตท่ีดีของ
พนกังำน ครอบครัว ชุมชน และสังคม บริษทัมีมำตรกำรจดักำรผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดโดยแบ่งเป็น 3 ดำ้นหลกั คือ 

   
  (1) นโยบายการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง  

 ของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต ประกอบดว้ย ของเสียที่ไม่เป็นอนัตรำย ไดแ้ก่ 
พลำสติก และยำง เศษไม ้เหลก็ โลหะ และของเสียท่ีเป็นอนัตรำย ไดแ้ก่ ผำ้ปนเป้ือนน ้ำมนั สำรเคมีหมดอำย ุน ้ำมนัใช้
แลว้ หลอดไฟใชแ้ลว้ ตลบัหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ภำชนะปนเป้ือน กระป๋องสี  

 กู๊ดเยยีร์จดักำรก ำจดัของเสียทั้งสองประเภทในโรงงำนอยำ่งมีระบบ โดยมีโรงก ำจดัขยะ
ส ำหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพื่อขนยำ้ยไปก ำจดัตำมกระบวนกำรและมำตรฐำน และมีกำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบ
อิสระ อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ กำรผลิตสินคำ้ของ กู๊ดเยยีร์จะไม่
ก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบใด ๆ ทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คียงโรงงำน  

 
(2) การตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต พำรำมิเตอร์ที่ตรวจ ไดแ้ก่ ควำมเป็น

กรดและด่ำง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สำรแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซัลไฟด ์ (H2S), น ้ำมนัและไขมนั (Oil 
& Grease) โดยผูต้รวจสอบภำยนอกทุก ๆ 1 เดือน  

 

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พำรำมิเตอร์ที่ตรวจ ไดแ้ก่ ปริมำณ
ฝุ่ น (TSP), ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), 
ปริมำณค่ำควนัด ำ (Opacity), ออกซิเจน (O2) โดยผูต้รวจสอบจำกภำยนอกบริษทั ทุก ๆ 6 เดือน 

  
ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว 
กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภำยในปี 2557 จำกชุมชนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทำง

บริษทัไดท้  ำหนังสือเพื่อตรวจสอบขอ้ร้องเรียนที่ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจังหวดัปทุมธำนีและส ำนักงำนเทศบำลเมือง
คลองหลวงเรียบร้อยแลว้ 
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 2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ เฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน 
  - ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
3.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
(1) ความเส่ียงด้านการเงิน 

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินที่ส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากสินเช่ือ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเกิดจากการท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการ
ขายต่างประเทศ และรายการซ้ือจากต่างประเทศท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิด
จากบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝากไวก้บัสถาบนัการเงินและเงินลงทุนอื่น ความเส่ียงจาก
สินเช่ือเกิดข้ึนจากการขายเช่ือและเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 

 
บริษทัไม่มีนโยบายในการใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู ้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นเฉพาะกรณี 

 
บริษทัไดด้อกเบ้ียรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น บริษทับริหารความเส่ียง

จากอตัราดอกเบ้ียโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยใหมี้ระยะเวลาครบก าหนดไถ่
ถอนและอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั 

 
บริษทัไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากบริษทัมีลูกคา้

จ านวนมากรายที่ครอบคลุมถึงลูกคา้ที่เป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายและผูบ้ริโภค ฝ่ายบริหารเช่ือว่าไม่มีความเส่ียง
จากการใหสิ้นเช่ือในลูกหน้ีการคา้มากไปกว่าจ านวนท่ีส ารองไวเ้ผื่อการเรียกช าระหน้ีไม่ได ้

 
บริษทัไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด

บริษทัฝากเงินไวก้บัสถาบนัทางการเงินที่น่าเช่ือถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษทัจะจ ากดัความเส่ียงโดย
การกระจายเงินฝากไม่จ ากดัเฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหน่ึง และส าหรับเงินสดส่วนเกินจะน าไปลงทุน
ในเงินลงทุนที่มีความเส่ียงต ่าหรือเงินลงทุนที่มีความน่าเช่ือถือสูงที่ครบก าหนดช าระ 90 วนั บริษทัไม่เคย
ประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุนดงักล่าว  
 
(2) ความเส่ียงด้านวัตถุดิบ  

บริษัทจัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้ งจากผู ้ค้าในประเทศและต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยาง
สังเคราะห์ ผงคาร์บอนด์แบล็ค เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภณัฑ์ต่าง ๆ เป็นวตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิตยาง
รถยนต์ ซ่ึงวตัถุดิบในแต่ละชนิดสามารถจัดหาไดจ้ากผูผ้ลิตทั้ งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการจัดหาวตัถุดิบและติดตาม ประเมินผล การบริหารการใชว้ตัถุดิบอยา่งเป็นระบบ 
และจดัท าแผนรองรับกรณีเกิดภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบ หรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ บริษทัร่วมมือ
กบับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อป้องกนัและบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดจากการขาด
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แคลนวตัถุดิบและการผนัผวนของราคาวตัถุดิบร่วมกนั ซ่ึงจากความร่วมมือกนัน้ี ท  าใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจใน
แผนรองรับปัญหาและความเส่ียง และมัน่ใจว่าสามารถรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบได ้ ซ่ึงจะลดความ
เสียหายต่อการผลิตของบริษทั 

 
(3) ความเส่ียงด้านการตลาด 
 
(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)  

ความเส่ียงดา้นการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผนัตามตลาดรถยนต์ ซ่ึงความ
ตอ้งการใชย้างรถยนตข์องตลาด OEM ข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตรถยนต์ของผูป้ระกอบธุรกิจยานยนตท่ี์มีฐาน
การผลิตในประเทศ จากการส้ินสุดโครงการรถคนัแรกในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 ท  าใหย้อดการผลิตรถยนต์ 
และการจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศลดลงในปี 2557  อีกทั้งยงัมีปัจจยัจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงคร่ึง
ปีแรก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ประกอบกบัฐานที่สูงในปี  2556 ท าให้ความตอ้งการใชย้างรถยนต์ส าหรับ
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์หดตวัลงเช่นกนั ซ่ึงกู๊ดเยียร์ไดป้ระเมินความเส่ียงในจุดน้ีไวแ้ลว้ และบริหาร
จดัการความเส่ียงดว้ยการเพิ่มยอดจ าหน่ายในตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกคา้ในอนาคตของตลาด OEM เพิ่ม
มากข้ึน 

 
(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) 

ความตอ้งการใชย้างรถยนตใ์นตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ข้ึนอยูก่บัปริมาณรถยนต์
ที่ยงัใชง้านอยู่ ซ่ึงมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี (อา้งถึงหัวขอ้ที่ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 
รายไดห้ลกัของกู๊ดเยยีร์มาจากการจ าหน่ายยางรถยนตใ์นตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ซ่ึง
มีอตัราก าไรที่สูงกว่าตลาด OEM ดงันั้นตลาดยางรถยนต์ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขนัท่ีสูงมาก นอกจากน้ี
ดว้ยจ านวนผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายยางรถยนตใ์นประเทศไทยท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าใหก้ารแข่งขนัเพิ่มสูงตามไปดว้ย 
ทั้งการแข่งขนัดา้นราคาและการส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเขา้มาท าตลาดของยางรถยนตร์ะดบัรอง 
ซ่ึงใชก้ลยุทธ์การตดัราคาท าให้ภาวะการแข่งขนัในตลาดดุเดือดมากยิง่ข้ึน และปัจจัยเส่ียงจากภาวะความไม่
สงบทางการเมือง ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดเพื่อบริหารปัจจัยเส่ียงขา้งตน้ 
กู๊ดเยียร์เน้นขยายช่องทางจ าหน่ายในทุกทาง โดยศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เป็นช่องทางจ าหน่าย
ผลิตภณัฑข์องกู๊ดเยยีร์เป็นหลกั นอกจากน้ียงัมุ่งสร้างแบรนดก์ู๊ดเยยีร์สู่ความรับรู้ของผูบ้ริโภค  

 
 ตลาดยางเคร่ืองบิน 

ปัจจัยเส่ียงส าหรับตลาดยางเคร่ืองบินในส่วนของตลาดส่งออก สืบเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจแถบทวีป
ยุโรป และทวีปอเมริกา ท าให้ตลาดอยู่ในสภาวะทรงตัว เศรษฐกิจไม่ดี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ
เที่ยวบิน การท่องเที่ยว ท าให้ความต้องการในการใช้ยางเคร่ืองบิน อาจแปรผนัตามปริมาณเที่ยวบินที่มี
แนวโน้มลดลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีปริมาณ
การเพิ่มข้ึนของจ านวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ส าหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบนั
ความตอ้งการยางเรเดียลเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงบริษทับริหารจดัการความตอ้งการในส่วนน้ีดว้ยการน าเขา้ยางประเภท
ดงักล่าวจากบริษทัในเครือของกู๊ดเยยีร์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่ม 
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(4) ความเส่ียงจากภัยอุทกภัยที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการด าเนินงานของบริษัท 
กู๊ดเยียร์มีความเส่ียงจากอุทกภัยซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น และการด าเนินงานของบริษัทโดยตรง 
เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีตั้งของโรงงาน อยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั 
เพื่อป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว กู๊ดเยยีร์ไดด้  าเนินก่อสร้างก  าแพงกั้นน ้าโดยรอบโรงงาน และได้
ท  ากรมธรรม์ประกนัภยัที่ครอบคลุมความเสียหายต่ออาคาร  เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลังและความ
เสียหายที่เกิดจากการหยุดการด าเนินธุรกิจไวเ้รียบร้อยแลว้ อีกทั้ง การวางมาตรการในการป้องกนัและรับมือ
กบัอุทกภยัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้หลักทรัพย์ 

 บริษทั เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จ ากดั ท่ีจดทะเบียนและตั้งอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ถือหุน้ของ
บริษทัจ านวนร้อยละ 66.79 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่าย ดงันั้น บริษทัจึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั 
เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี จ ากดั ในการด าเนินกิจการและการบริหารงานของบริษทั บริษทั
ตอ้งอาศยัความร่วมมือกบับริษทั เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี จ ากดั ในดา้นเทคโนโลยใีนการ
ผลิต เทคโนโลยทีางดา้นวตัถุดิบ การพฒันาผลิตภณัฑ ์การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
บริหารงาน การพึ่งพานั้นบริษทัมีความเส่ียงในด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองถา้หากมีการเปลี่ยนแปลงจากผูถ้ือ
หุน้หลกัของบริษทั 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก  

มูลค่าสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ส าคญั ดงัน้ี  
ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี  

(พันบาท) 
ภาระผูกพัน 

1) ที่ดินและอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 622,691 ไม่มีภาระผูกพนั 
2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ 
บริษทัเป็นเจา้ของ 1,124,305 ไม่มีภาระผูกพนั 

3) เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์ส านกังาน 

บริษทัเป็นเจา้ของ 21,518 ไม่มีภาระผูกพนั 

4) ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 4,711 ไม่มีภาระผูกพนั 
5) สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง บริษทัเป็นเจา้ของ 210,277 ไม่มีภาระผูกพนั 
รวม  1,983,502  

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บนัทึกเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงไม่มีการคิด

ค่าเส่ือมราคาเน่ืองจากมีอายุการใชง้านไม่จ ากดั บริษทัใชว้ิธีเส้นตรงในการค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท์ุก
ประเภท บริษทัไดป้ระมาณอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 - 44 ปี 
อาคาร 10 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 
 
ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนทนัที 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของ การปรับปรุง
ใหดี้ข้ึนอยา่งส าคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะ
ท าใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท์ี่ไดม้า การปรับปรุงหลกั
จะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพยท์ี่เกี่ยวขอ้ง ก  าไรและขาดทุนจากการจ าหน่าย
ค านวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า) 

-ไม่มี- 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 
บริษทัไม่มีคดีซ่ึงอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัที่มีจ  านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด รวมทั้งไม่มีคดีท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวียน 
ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด 
5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคญั (ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้) 

บริษทัไม่มีคดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
5.3 คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

  บริษทัไม่มีคดีซ่ึงเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 
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6.  ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  
 ช่ือบริษัท บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
 ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537001188 (เดิมเลขที่ บมจ. 365) 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต ์ยำงเคร่ืองบินส ำหรับตลำดในประเทศ
และเพื่อกำรส่งออก และใหบ้ริกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน 

 ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ และโรงงำน เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง   
  อ ำเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธำนี 12120   
 จ ำนวนพนักงำน 755 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557) 
 โทรศัพท์ 0-2909-8080-8   
 โทรสำร 0-2909-8097 
 โฮมเพจ www.goodyear.co.th 

ทุนจดทะเบียน 74,000,000 บำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557) 
ทุนเรียกช ำระแล้ว 74,000,000 บำท 
หุ้นสำมัญ 7,400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 
 รำยละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10  

-ไม่มี- 
 

 รำยละเอียดของบุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์0-2229-2800 โทรสำร 0-2359-1259 

ผูส้อบบญัชี   นำงสำวสุขมุำภรณ์ วงศอ์ริยำพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4843 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำ้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  
179/74-80 ถนนสำทรใต ้ทุ่งมหำเมฆ สำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 หรือ 0-2286-9999 
โทรสำร 0-2286-5050 

ที่ปรึกษำกฎหมำย   บริษทั ติลลิกีแอนดก์ิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
    1011 อำคำรศุภำลยั แกรนด ์ทำวเวอร์ ชั้น 20-26 ถนนพระรำม 3  
    ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 
    โทรศพัท ์0-2653-5555 โทรสำร 0-2653-5678 

http://www.goodyear.co.th/
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6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการ และการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 
 

จ ำนวนทุนจดทะเบียน   74,000,000 บำท 
จ ำนวนทุนช ำระแลว้  74,000,000 บำท 
หุน้สำมญั     7,400,000 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ             10 บำท  
ตลำดหลกัทรัพยท์ี่จดทะเบียน                   ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั  GYT 

  
 หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 
 -ไม่มี- 
 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 
 
-ไม่มี- 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

  กลุ่มผูถ้ือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ณ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด วนัที่ 16 มีนำคม 2558  
ล ำดบั ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 

1. The Goodyear Tire & Rubber Company 4,942,418 66.79 
2. BNP Paribas Securities Services, London Branch 431,900 5.84 
3. บริษทั ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จ ำกดั 209,864 2.84 
4. บริษทั ศรีพี่นอ้ง จ ำกดั 208,240 2.81 
5. บริษทั บุญทรง จ ำกดั 141,900 1.92 
6. นำยบุญทรง ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 101,918 1.38 
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 87,100 1.18 
8. บริษทั เตชะไพบูลย ์จ ำกดั 73,480 0.99 
9. บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 59,200 0.80 

10. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมำร์ท แคปปิตอล เพื่อกำรเลี้ยงชีพ 33,400 0.45 
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หมายเหตุ:  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู ้ฝำก และ Thailand Securities Depository 
Company Limited for Depositors เป็นกำรถือแทนผูล้งทุนโดยผ่ำนทำงผูฝ้ำกที่เป็นสมำชิกของบริษทัศูนย์
รับฝำกหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
มำตรำ 225 ถึง มำตรำ 228 

 
 7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  
  -ไม่มี- 
 
 7.4 การจ่ายเงินปันผล 
 

กำรจ่ำยเงินปันผลใดๆ ของบริษทัจะตอ้งกระท ำภำยในก ำหนด 1 เดือน นับแต่วนัที่ที่ประชุมของผู ้
ถือหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติ บริษทัจะแจง้กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้หรือตีพิมพป์ระกำศกำร
จ่ำยเงินปันผลทำงหนงัสือพิมพ ์เงินปันผลระหว่ำงกำลใหเ้ป็นไปตำมจ ำนวนของหุน้และมีจ ำนวนเท่ำกนั  

 
  อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง  

ปี 2557 2556 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น 44.47 109.60 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 20 20 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ
ก าไรสุทธิ (%) 

45% 18% 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 
 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
   

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีกรรมการรวม 9 ท่าน ดงัน้ี 
ช่ือ ต าแหน่ง การประชุม

คณะกรรมการ 
การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้นคร้ังที่ 46 

  จ านวนคร้ังที่เข้า
ร่วมประชุม/
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 

จ านวนคร้ังที่เข้า
ร่วมประชุม/
จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
 

ประธานกรรมการ 4/4 1/1 
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 
    (Mr. Finbarr O’Connor) 

กรรมการบริหาร 4/4 1/1 

3. นายเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ 
    (Mr. Brendan Joseph Fox) 

กรรมการบริหาร 4/4 1/1 

4. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์
 

กรรมการบริหาร 3/4* 1/1 
 กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

5. นายเควก ไค่ วตัต ์ 
    (Mr. Quek Khai Whatt) 

กรรมการ 4/4 1/1 

6. นายจีโน กาซาเรลลา่ 
    (Mr. Gino Garzarella) 

กรรมการ 4/4 1/1 

7. นายอรรถพร ขา่ยม่าน กรรมการอิสระ 4/4 1/1 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเคนเนธ ลี ไวท ์ 
(Mr.Kenneth Lee White) 

กรรมการอิสระ 4/4 
 

1/1 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและธรร
มาภิบาล 

9. นายเยบ็ ซู ชวน 
(Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอิสระ 3/4* 1/1 
 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
หมายเหตุ  (1) คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

*(2) นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2014 เน่ืองจากติด
ภารกิจตอ้งไปต่างประเทศเร่งด่วน 
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*(3) นายเยบ็ ซู ชวน ไม่สามรถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2014 เน่ืองจากติดภารกิจ ตอ้ง
ไปต่างประเทศเร่งด่วน 

 
(1) กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ และนายฟินบาร์ โรแลนด ์โอคอนเนอร์ สองในสามคนน้ีลงลายมือ
ช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

(2) โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ 
(ก) กรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระของบริษทัมีจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ
บริษทั กรรมการอิสระของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 
2. นายเคนเนธ ลี ไวท ์
3. นายเยบ็ ซู ชวน 

 
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นหน่ึงในสามของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด ดงัน้ี 
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงิน 

  2.  นายเคนเนธ ลี ไวท ์  
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
  3. นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการตรวจสอบ  
 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธานกรรมการ 
2. นายเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเยบ็ ซู ชวน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

  4. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการบริหาร 
 

8.2 ผู้บริหาร 
รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายเบรนดนั ฟอกซ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director) 
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2. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์ General Manager Aviation-Asia Pacific 
หมายเหตุ: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
  
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวณภทัร ธัญญกุลสัจจา ด  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัตั้งแต่
วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารที่เป็นตวัเงิน ส าหรับปี 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
- ประธานกรรมการ 450,000 บาท  
- กรรมการอื่นท่ีมีถิ่นท่ีอยูใ่นประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั ท่านละ 300,000 บาท  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท  
- กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท  
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ท่านละ  50,000 บาท  

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้รวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอื่นแลว้ โดยไดรั้บ
อนุมติัจากการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 46 วนัที่ 28 เมษายน 2557  

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปี 2557 และปี 2556 เป็นดงัน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) 
กรรมการและผูบ้ริหาร 49,590,359 54,980,725 

 
  

The Board of 
Director

Managing Director            

(Mr.Finbarr O'Connor)

Finance Director 
(Mr.Brendan Fox)

General Manager 
Aviation-Asia Pacific                  

(Mr.Phiphat Vorapipat)

Supply Chain Director          
(Ground Tire)                                     
(Mr.Suphalat 

Chittamvanich)

Human Resources 
Director                 

(Ms.Supatra 
Pivorbuth)

Customer 
Satisfaction 

Director 
(Mr.Pongsatorn 
Arbhabhirama)

Manufacturing 
Director         

(Mr.Hundal 
Singh)

Marketing 
Director 

(Ms.Tipsuda 
Pettanagul)
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8.5  บุคคลากร 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 
(1) จ านวนพนกังาน 

บริษทัมีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน  755 คน  
 
(2) จ านวนพนกังานแต่ละสายงาน 

พนกังานประจ าส านกังาน  192 คน  
พนกังานประจ าฝ่ายผลิต  563 คน  

 
(3) ผลตอบแทนรวมของพนกังาน ในปี 2557 เป็นจ านวน 509 ลา้นบาท 
 
(4) นโยบายในการพฒันาพนกังาน  

 
บริษทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานของบริษทั อนัเป็นองคป์ระกอบส าคัญของ
การน ามาซ่ึงทีมท่ีดีท่ีสุดและมีความสามารถ ซ่ึงน ามาสู่การพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยนื อีกทั้งยงัเป็นกลยุทธ์ใน
การขบัเคลื่อนองคก์รของกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก บริษทัใหก้ารสนบัสนุน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาตนเอง
เพื่อยกระดบัความสามารถ ความรู้ ทกัษะเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  
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9.    การก ากับดูแลกิจการ 
  
 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
   

 บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี
ส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ประกำศโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ำนวน 5 หมวด ดงัน้ี 

 สิทธิของผูถ้ือหุน้ 
 กำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษทัปฏิบติัตำมปรัชญำองค์กรที่ตรำไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัส ำหรับกำร
ปฏิบติังำนของเดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ทัว่โลก ซ่ึงคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฉบบัน้ีช่วยให้พนักงำนของเรำเขำ้ใจว่ำบริษทัด ำเนินธุรกิจดว้ยมำตรฐำนระดับสูงและปฏิบัติงำนอย่ำง
ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมเพื่อคงไวซ่ึ้งช่ือเสียงที่ดีของเรำ ควบคู่ไปกบัคุณค่ำที่เรำยดึถือ คือ กำรดึงดูด พฒันำ 
และคงไวซ่ึ้งทีมที่ด่ีที่สุดขององค์กร กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงและรักษำสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกคำ้ 
ผู ้บริโภค หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืน และเหนือกว่ำควำมคำดหมำยเพื่อน ำมำซ่ึง
ผลตอบแทนที่ดี  
(โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี https://secure.ethicspoint.com/domain/media/th/gui/39890/index.html) 

พนกังำนของเรำทัว่โลก ยดึถือหน่ึงในคุณค่ำของกู๊ดเยยีร์ท่ีส ำคญัร่วมกนัประกำรหน่ึง คือ กำรปฏิบติังำน
ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และใหค้วำมเคำรพซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่ำจะอยูใ่นขณะท ำธุรกรรมส ำคญัของบริษทั กำรเขำ้
ร่วมประชุมส ำคญั หรือแมก้ระทัง่กำรเขำ้ร่วมสัมนำทำงธุรกิจท่ีไม่เป็นทำงกำรกต็ำม 

นอกจำกน้ี ในฐำนะท่ีเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี บริษทัอเมริกนั 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกบัมำตรฐำนจริยธรรมระดบัสูงและกำรก ำกับ
ดูแลกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษทัมีคณะกรรมกำรทั้งส้ิน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำ และธรรมำภิบำล และ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นผูน้  ำและบริหำรบริษทัตำมวิสัยทศัน์งำนที่ไดรั้บมอบหมำย 
2. ตอ้งปฏิบติัหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่

ประชุมผูถ้ือหุน้  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/th/gui/39890/index.html
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3. พิจำรณำอนุมติัรำยกำรท่ีส ำคญั เช่น โครงกำรลงทุนใหม่ หรือกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นท่ีมีสำระส ำคญัตำม
หลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนด 
และกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4. ก ำกบัดูแลกิจกำรใหมี้กำรปฏิบติังำนอยำ่งมีจริยธรรม 
5. จดัใหมี้ระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนกำร

ให้กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรติดตำม
ผล 

6. คณะกรรมกำรบริษทั มีอ  ำนำจอนุมติัรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนกังำนของบริษทั  
(2) ก ำหนดจ่ำยเงินบ ำเหน็จรำงวลัแก่พนกังำน หรือลูกจ้ำงของบริษทั หรือบุคคลใดที่ท  ำกิจกำรใหก้บั

บริษทั โดยจะเป็นผูท้  ำกำรประจ ำหรือไม่ประจ ำกไ็ด ้
(3) ก ำหนดเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
ในกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ที่ คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจมอบหมำยใหก้รรมกำรคนใดคนหน่ึงหรือหลำย
คนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบติัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรกไ็ด ้
ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อไปน้ี ให้พิจำรณำอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำม

ในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(2) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
(3) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคญั กำร

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  ำไรขำดทุนกนั 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรก ำหนดใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังโดยก ำหนดวนัประชุมล่วงหนำ้ไวต้ลอด

ทั้งปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำร 
เป็นผูเ้รียกประชุมและก ำหนดวำระกำรประชุมตำมที่ก  ำหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
วำระกำรประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 7 วนัเพื่อใหก้รรมกำรได้
มีเวลำศึกษำมำก่อนล่วงหนำ้ 

ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม มีหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำง
เพียงพอส ำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระในประเด็นที่ส ำคัญโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเป็นธรรม องคป์ระชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั องค์
ประชุมประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก
ของกรรมกำรที่มำประชุม กรรมกำรหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง 

เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรและประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำร จัดประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 ว ัน จัดเก็บรำยงำนกำรประชุม ทะเบียน
กรรมกำร สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรสำมำรปฏิบติัหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั และมติที่
ประชุมผูถ้ือหุ้น เป็นศูนยก์ลำงในกำรติดต่อกบัผูถ้ือหุ้น ติดตำมให้องค์กรมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และปฏิบติั
หนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู ้บริหำรตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง หรือ
เม่ือเปลี่ยนแปลง และใหท้บทวนขอ้มูลทุกปีตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนด 
 
การปฐมนิเทศ การอบรม และพัฒนาความรู้กรรมการ 

กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่แต่ละท่ำนจะไดรั้บทรำบขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบ และขอ้มูลธุรกิจ
ของบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งอยำ่งเพียงพอต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรส่งเสริมให้กรรมกำร
ไดพ้ฒันำควำมรู้ต่อกำรท ำหนำ้ที่โดยเห็นว่ำกรรมกำรควรไดรั้บกำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริม
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) อยำ่งนอ้ย 1 หลกัสูตรพื้นฐำน 

 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรจะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง และทั้งคณะปีละ 1 คร้ัง (Self-Assessment) 
เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัที่ก  ำหนดไว้ 
โดยมีหวัขอ้ในกำรประเมิน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  แบบประเมินตนเองของกรรมกำร 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร 

(1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
(2) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
(3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
(4) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร 
(5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
(6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร 
(7) กำรตรวจสอบดูแลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรควบคุมภำยใน  
(8) กำรปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจ  
 
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 3 ท่ำน คิดเป็นหน่ึงในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ดงัน้ี 

1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน  
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน 

  2.  นำยเคนเนธ ลี ไวท ์  
  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
  3. นำยเยบ็ ซู ชวน กรรมกำรตรวจสอบ  
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หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน  (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจ้ำงงำนหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำ คัดเลือก  เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำวรวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก  ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพย  ์

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7. ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557ประกอบไปดว้ย 
1. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมมำภิบำล 
2. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง  กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
3. นำยเยบ็ ซู ชวน  กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
4. นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
กรรมกำรสรรหำและธรรมภิบำลมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรณีกรรมกำรขอลำออกก่อน

ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษทัล่วงหน้ำ 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ งให้ด  ำรง
ต ำแหน่งแทนใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่ลำออกหรือพน้จำกต ำแหน่ง 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีดังน้ี 
1. ประเมินและคดัเลือก หรือแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบักำรคดัเลือกกรรมกำร 
2. จดัท ำหลกักำรในกำรคดัเลือกกรรมกำรใหม่ และคดัและจดัหำบุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำร 
3. พิจำรณำกำรเสนอบุคคลเป็นกรรมกำรที่อนุมติัโดยผูถ้ือหุน้ 
4. พิจำรณำและท ำควำมเห็นให้กับคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้ำง ขนำดและองค์ประกอบ ของ

คณะกรรมกำร รวมถึงทกัษะของคณะกรรมกำร เพื่อประสิทธิของคณะกรรมกำรทั้งหมด 
5. คดัเลือกกรรมกำรผูต้อ้งสับเปลี่ยนตวั ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 
6. รำยงำนผลกำรประเมินผลของคณะกรรมกำร 
7. พฒันำและทบทวน อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง หลกัปฏิบติังำนและใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำร 
8. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัธรรมำภิบำลเป็นครำวๆ ไป 
9. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัรำยงำนประจ ำปี เกี่ยวกบักิจกรรมของคณะกรรมกำร 
10. ท ำหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่มอบหมำยโดยคณะกรรมกำรเป็นครำวๆ ไป  

 
(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) 

 
กรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรและจัดกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก  ำหนดไวใ้นแต่ละปี บริษทัได้

แต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรอื่นเป็นกรรมกำรบริหำรรำยช่ือกรรมกำรบริหำรในปี 2557 ประกอบไปดว้ย 
1. นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ General Manager Aviation Tires-Asia Pacific 
3. นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน  

หมายเหตุ: ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปี 2556 
 

9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 
  

(1) กรรมการอิสระ 
 ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษทัจดทะเบียนตอ้งจัดให้มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเพื่อให้ควำมเห็นอนัเป็นอิสระเกี่ยวกบักิจกำรท่ีส ำคญัของบริษทั บริษทัมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน
สำมท่ำนจำกกรรมกำรจ ำนวนเกำ้ท่ำน หรือคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 33.33 ตำมจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีก  ำหนด กรรมกำรอิสระของ
บริษทัมีรำยช่ือต่อไปน้ี 

1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน 
2. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์
3. นำยเยบ็ ซู ชวน 

 
บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังน้ี 
1. ไม่มีธุรกิจหรือกำรงำนที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัอนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจโดยอิสระของตน 
2. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ที่ถืออยูโ่ดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
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3. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือผูถ้ือหุน้รำย
ใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง หรือพนักงำนที่ไดรั้บเงินเดือนประจ ำจำกบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั นอกจำกน้ี จะตอ้งไม่เป็นที่ปรึกษำที่ไดรั้บ
เงินเดือนประจ ำจำกบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำนใน
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

5. ไม่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
6. ตอ้งเป็นผูท้ี่ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ป 
 
(2) กระบวนการสรรหากรรมการ 

บริษทัคดัเลือกกรรมกำรโดยวิธีกำรเสนอช่ือ เม่ือไดรั้บกำรพิจำรณำและอนุมติัจำกคณะกรรมกำรสรรหำและธรร
มำภิบำล และคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ จำกนั้นผูถ้ือหุน้จะเป็นผูพ้ิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทั ผู ้
ลงทุนรำยย่อยสำมำรถใช้สิทธิของตนในกำรลงมติในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นในกำรแต่งตั้ งกรรมกำร ปัจจุบัน
คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ยผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง
หลำยๆ ธุรกิจ ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้ จ ำนวนของคณะกรรมกำรอิสระเท่ำกบัหรือไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำมของ
คณะกรรมกำร  
 
กำรเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมกำรจะกระท ำในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ภำยใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
1. หน่ึงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้เท่ำกบัหน่ึงหุน้ 
2. กำรเลือกกรรมกำรอำจใชว้ิธีกำรออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  หรือครำวละหลำย ๆ  คน

ตำมแต่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้จะเห็นสมควร กำรลงมติแต่ละคร้ังผูถ้ือหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตำมจ ำนวนหุ้น
ที่ถืออยู ่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนท่ีได้รับ
เลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 
ทั้งน้ี บริษทัก  ำหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและโปร่งใสตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเกี่ยวกบักำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้

อยำ่งเท่ำเทียมกนั ดว้ยกำรใหผู้ถ้ือหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้และช่ือกรรมกำรล่วงหนำ้  เพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั และเพื่อคดัสรรบุคคลที่มีควำมเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัทโดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  www.goodyear.co.th/news และเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
การสรรหาผู้บริหาร 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูส้รรหำผูบ้ริหำรเม่ือมีต ำแหน่งว่ำงลง  ทั้งน้ีเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคับของ
บริษทัฯ 

 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  

http://www.goodyear.co.th/news
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 บริษทัไม่มีกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จึงไม่มีกำรเปิดเผยขอ้มูลในส่วนน้ี 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเป็นอยำ่งยิ่ง พนักงำนทุกระดบัของ

บริษทั จะตอ้งใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัอยำ่งระมดัระวงั จะตอ้งรักษำขอ้มูลและเอกสำรของบริษทัไม่ใหเ้ปิดเผย
ต่อบุคคลภำยนอกได ้โดยจะตอ้งใหอ้ยูใ่นกรอบหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น  
 

ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั น ำขอ้มูลภำยในที่มีสำระส ำคญัของบริษทั ไป
เปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  ข้อมูลภำยในท่ีเกี่ยวข้องจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเท่ำนั้ น เช่น ผู ้
ตรวจสอบบญัชี ที่ปรึกษำกฎหมำย ขอ้มูลที่ส ำคญัจะไดรั้บกำรเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นไปตำมกฎและ
ระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษัทได้ก  ำหนดนโยบำยกำรหลีกเลี่ยงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยในไว้ในคู่ มือ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

 หำ้มไม่ใหผู้บ้ริหำร พนกังำน และสมำชิกครอบครัวหรือหน่วยงำนที่ไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยใน 
เปิดเผยขอ้มูลภำยในอนัมีสำระส ำคญัเกี่ยวกบักู๊ดเยยีร์ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคล
ที่ไม่มีหนำ้ที่เกี่ยวขอ้ง  

 ห้ำมไม่ให้ผูบ้ริหำร พนักงำน และสมำชิกในครอบครัว หรือหน่วยงำนที่ ไดรั้บทรำบข้อมูล
ภำยในใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ทำงกำรเงินส่วนตวั หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวต่อผูอ้ื่นเพื่อ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงินของผูอ้ื่น และ 

 ห้ำมไม่ให้ผูบ้ริหำร พนักงำน และ ผูอ้ำศยั หรือสมำชิกในครอบครัว หรือหน่วยงำนที่ไดรั้บ
ทรำบขอ้มูลภำยในซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั, แนะน ำให้ผูอ้ื่นซ้ือ ขำย หรือโอนหลกัทรัพยข์องกู๊ดเยียร์แทน
ตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์ของสมำชิกในครอบครัวของตนเอง ก่อนที่ข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญ เช่น ผล
ประกอบกำรรำยไตรมำส หรือประจ ำปีเกี่ยวกบักู๊ดเยยีร์เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท
ประจ ำปี 2557 โดยก ำหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริษทั 
1. นำยประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4174 (เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทัปี 2552-

2554) 
2. นำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 3977 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) 
3. นำงสำวสุขมุำภรณ์ วงศอ์ริยำพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4843 (เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทัปี 

2556 - 2557) 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2557 (บาท) 
ค่ำสอบบญัชี 1,821,968 
ค่ำบริกำรอื่น ๆ  ไม่มี 

 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

 
(1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 

 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2557 บริษทัไดร้ำยงำนไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที่ 8 
 

 รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 

ช่ือสกลุ คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/จ านวนคร้ัง

จัดการประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/จ านวนคร้ัง

จัดการประชุม 
นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน 4/4 4/4 
นำยเคนเนธ ล ีไวท ์ 4/4 4/4 
นำยเยบ็ ซู ชวน 3/4* 3/4* 
ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง - 4/4 
นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์ -  3/4* 
หมายเหตุ *(1) นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลคร้ังท่ี 

3/2014 เน่ืองจำกติดภำรกิจตอ้งไปต่ำงประเทศเร่งด่วน 
*(2) นำยเยบ็ ซู ชวน ไม่สำมรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและ
ธรรมำภิบำลคร้ังท่ี 4/2014 เน่ืองจำกติดภำรกิจ ตอ้งไปต่ำงประเทศเร่งด่วน 

 
 (2) รายงานผลการปฏิบัติ ความคบืหน้าการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเป็นแนวทางไว้  

 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัและให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้น อนัไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น กำรมี
ส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุน้ บริษทัไดใ้หข้อ้มูลและแจง้รำยละเอียดสถำนที่ วนั และเวลำ ที่จะ
จดัประชุม และใหร้ำยละเอียดเกี่ยวกบัวำระหรือเร่ืองที่จะตอ้งตดัสินใจในที่ประชุมครบถว้น ในปี 2557 บริษทัจัด
ประชุมวนัที่ 28 เมษำยน 2557 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ รำชประสงค ์ซ่ึงเป็นสถำนที่ท่ีสะดวกต่อกำรเดินทำง
ของผูถ้ือหุ้นโดยบริษทัไดจ้ัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้งให้ผูถ้ือหุ้นทั้งหมดและนำยทะเบียน 
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ล่วงหน้ำอย่ำงนอ้ย 14 วนัก่อนกำรประชุม ประกำศหนังสือพิมพ์ทอ้งถิ่น 3 วนัติดต่อกนัล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนั
ก่อนวนัประชุม ก่อนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุ้น บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นร่วมเสนอวำระกำร
ประชุม และส่งค ำถำมท่ีประสงค์จะให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นท่ีเกี่ยวกบัระเบียบวำระกำรประชุม ไปยงับริษทั
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม  
 
ในวนัประชุมบริษทัก ำหนดใหก้รรมกำรบริษทัทุกท่ำน รวมทั้งกรรมกำรชุดยอ่ยเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบค ำถำมต่อ
ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น และบนัทึกขอ้คิดเห็น ขอ้ซักถำไวใ้นรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นที่เขำ้ประชุมสำมำรถ
ตรวจสอบไดง่้ำยในภำยหลงั อีกทั้ง ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม ไดซ้ักถำมขอ้สงสัย ซ่ึง
กรรมกำรของบริษทัได้ช้ีแจงขอ้ซักถำมในวนัประชุมตำมระเบียบวำระที่ก  ำหนดไว้ และผูถ้ือหุ้นไดอ้อกเสียง
เห็นชอบในทุกวำระ บริษทัเผยแพร่มติที่ประชุมผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั และเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 
14 วนันบัจำกวนัประชุม  
 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 
บริษทัปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจใหผู้ถ้ือหุน้ บริษทัไดจ้ดัสรรเวลำกำรประชุมและให้
โอกำสแก่ผูถ้ือหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็น ถำมค ำถำมและใชสิ้ทธิในกำรเลือกกรรมกำร  
 
ผูถ้ือหุน้มีสิทธิในกำรมอบอ ำนำจใหต้วัแทนมำประชุมและใชสิ้ทธิในกำรออกเสียงแทนได ้ โดยสำมำรถเลือกมอบ
อ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำรอิสระเป็นตวัแทนในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุน้ และบริษทัไดแ้นบประวติั
ของกรรมกำรอิสระไปพร้อมกบัเอกสำรกำรแจ้งประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ ในระหว่ำงกำรประชุม บริษทัไดใ้หผู้ถ้ือหุ้น
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ ทั้งน้ี เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภำยหลงั ใน
กำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทั บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
 

 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
 
บริษทัก ำหนดนโยบำยที่สอดคลอ้งกบักำรค ำนึงถึงบทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ดงัน้ี 
- แนวทำงกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งที่เป็นธรรม โดยบริษัท ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ รวมถึง

กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทคู่แข่ง บริษัทจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ
มำตรฐำนจริยธรรมสูงสุด  

- นโยบำยและแนวปฏิบติัเกี่ยวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรติดสินบน 
รวมถึงมีกำรฝึกอบรมใหก้บัพนกังำนระดบัปฏิบติักำร ผูบ้ริหำร ในทุกปีในรูปแบบของกำรอบรมออนไลน์ 
ซ่ึงนโยบำยดงักล่ำวก  ำหนดข้ึนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทุจริตในต่ำงประเทศแห่งสหรัฐอเมริกำ (United States 
Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และพระรำชบญัญติักำรติดสินบนแห่งรำชอำณำจกัรโดย “ห้ามมิให้ผู้
ร่วมค้า ตัวแทน ผู้ จัดจ าหน่าย ของกู๊ดเยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับเงินโดยวิธีใด ๆ ท่ีไม่
เหมาะสม รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับส่ิงมีค่าใด ๆ แก่หรือจากบคุคลใดในสถานท่ีใด ๆ 
ในโลกเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม กู๊ดเยียร์จะยอม
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เสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ  หากโอกาสทางธุรกิจนั้นจะสามารถได้มาก็แต่โดยการให้เงินท่ีไม่เหมาะสม หรือ
ผิดกฎหมาย ติดสินบน ให้ของขวัญ คืนเงินเพ่ือเป็นส่วนลด ให้เงินใต้โต๊ะ หรือให้ส่ิงจูงใจในท านองเดียวกัน” 

- คณะกรรมกำรบริษทัไดติ้ดตำมกำรตรวจสอบภำยในของผูต้รวจสอบภำยในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้น
กำรทุจริตของบริษทั ผ่ำนรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมทุกคร้ัง  

- บริษทัจัดให้มีช่องทำงร้องเรียนกลำง เพื่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อ ร้องเรียนในเร่ืองที่สงสัยว่ำขดัแยง้ 
หรือขดัแยง้กบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  
(โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีhttp://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/  หรือติดต่อผ่ำนเลขำนุกำร
บริษทั ตำมที่อยูใ่น http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp 

- ผูแ้จ้งขอ้มูลจะไดรั้บควำมคุม้ครอง และขอ้ค ำถำม หรือขอ้ร้องเรียนจะไดส่้งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ด ำเนินกำรพิจำรณำแกไ้ขต่อไป 

 
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 
บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ ไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทั รวมถึงกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกดว้ย เช่น แบบ 56-1, รำยงำน
ประจ ำปี, งบกำรเงินรำยไตรมำส และประจ ำปี เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดรั้บทรำบขอ้มูลอยำ่งทัว่ถึง 
 
ในรำยงำนประจ ำปี บริษทัไดเ้ปิดเผยบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ชุดย่อยทุกชุด จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ 
รวมทั้ ง เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูงของบริษทัด้วย ประวัติของ
คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษทัไดท้รำบถึงรำยกำรที่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
และไดพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์ โดย
รำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก และไดเ้ปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล / 
ควำมจ ำเป็น ทุกคร้ังเม่ือมีรำยกำรเกิดข้ึนบริษทัจดัใหมี้คู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยรำยละเอียดเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่พนกังำนของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบติั ในฐำนะพนกังำน ผูบ้ริหำร ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งกฎหมำย จริยธรรม และนโยบำยของบริษทั พร้อมทั้งรำยงำนให้ทำงบริษทัทรำบ ในกรณีท่ีมีพฤติกำรณ์น่ำ
สงสัยว่ำจะมีกำรละเมิดกฎหมำย จริยธรรม และนโยบำยของบริษทัดงักล่ำว บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลไว้
ที่ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/ บริษทัจดัใหมี้กำรฝึกอบรม และส่งเสริมกำรปฏิบติัตำม
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจดงักล่ำว ในรูปแบบ Online Training เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงำน ผูบ้ริหำรทุกคนตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมคู่มือดงักล่ำว 

http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
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กรณีมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือกำรซ้ือขำยสินทรัพย์ท่ีมีขนำดรำยกำรเป็นสำระส ำคัญตำม
หลกัเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนด คณะกรรมกำร
จะตอ้งพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำว รวมถึงเปิดเผยรำยกำรนั้นต่อตลำดหลกัทรัพยต์ำมเกณฑท่ี์ก  ำหนด 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัทพัฒนารูปแบบการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อก้าวสู้ผูน้  าของอุตสาหกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อ
พนกังานของบริษทั ลูกคา้ ผูถ้ือหุน้ คู่คา้ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัค านึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ คือ 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 2) 
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ริโภค 6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม
ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัไดด้  าเนินการในส่ีดา้น
หลกั คือ  

บุคลากร สะทอ้นถึงแนวทางการด าเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัใหค้วามสนบัสนุนวฒันธรรมความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งในขณะปฏิบติังาน และนอกเวลา
งาน ประสานไปกบัการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยยีร์ที่ตอ้งปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหค้วามเคารพต่อกนั 

ผลิตภัณฑ์ สะทอ้นถึงแนวทางการด าเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป่ียมไปดว้ยนวตักรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ และเป็นผูน้  าในตลาดกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือก ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หลกัของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะสะทอ้นกลบัมาสู่การเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของบริษทั 

ส่ิงแวดล้อม สะทอ้นถึงแนวทางการด าเนินงานโดยการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือ
สังคม 

บริษทัเป็นส่วนหน่ึงท่ีกระตุน้ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มไปยงัลูกคา้ พนกังาน ผูถ้ือหุน้ ชุมชน และคู่คา้
ของบริษทั ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัสะทอ้นถึงความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษทัที่มุ่งสู่การ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ชุมชน สะทอ้นถึงแนวทางการด าเนินงานโดยการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

กู๊ดเยยีร์ใหก้ารสนนัสนุน และมุ่งรณรงคด์า้นความปลอดภยั เดก็และครอบครัว การบริการดา้นการศึกษา และ
สุขอนามยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณค่าที่บริษทัยดึถือ  

10.2 การด าเนินงาน 
 (1)  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความส าคญั 
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 พนกังาน     
 ชุมชน 
 ตวัแทนจ าหน่าย ผูบ้ริโภค 
 ภาครัฐ 
 ผูถ้ือหุน้ 
 ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 
 ส่ือสารมวลชน 
 NGO 

 
(2) การด าเนินงาน 

 ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 พนัธกิจของบริษทัท่ียดึถือ คือ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน การสนบัสนุนสุขภาพอนามยัที่ดี 
และความปลอดภยัทั้งในและนอกเวลางาน ในฐานะองคก์รท่ีมีการด าเนินงานทัว่โลก บริษทัจะด าเนินธุรกิจดว้ย
มาตรฐานจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 ในการด าเนิงาน บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื บริษทัปรารถนาใหพ้นกังานของ
บริษทัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั และมัน่คง เราจึง: 

 -  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และกฏหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของกู๊ดเยยีร์ท่ีก  าหนดไวส้ าหรับการ
ปฏิบติังานทัว่โลก 

-  พฒันาการด าเนินงาน เพื่อสร้างมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีพฒันาประสิทธิผลในการด าเนินงานใหสู้งข้ึนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิต และ
ผลิตภณัฑ์ 

-  ค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการตดัสินใจ และการด าเนินธุรกิจ
อยูเ่สมอ 
-  ส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั เม่ือเกบ็รักษาไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และสร้างความเขา้ใจ

ร่วมกบัคู่คา้เกี่ยวกบัการใชผ้ลิตภณัฑต์ลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
- ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังาน โดยลดจ านวนการใชน้ ้ า การก่อให้เกิดของเสีย สภาพ

อากาศ การจ ากดัการปล่อยก๊าซ ควบคู่ไปกบักระบวนการน ากลบัมาใชใ้หม่ การรีไซเคิล และการประหยดัพลงังาน
ตลอดอายกุารใชง้านของยาง 

-  สนับสนุน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกบัส านึกรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน และการท าใหท้ี่ท  างานปลอดภยั และมีสุขอนามยัที่ดี 

- จดัพิมพร์ายงานประจ าปีเกี่ยวกบัเป้าหมายและความส าเร็จดา้นความปลอดภยั อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
- บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของพนกังานกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก 
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 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  - การเลือกปฏิบติั 
   กู๊ดเยยีร์มีนโยบายต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไวซ่ึ้งสถานที่ท  างานที่ปราศจาก
การล่วงเกิน และการเลือกปฏิบติัโดยมิชอบ ดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึง
การตั้งครรภ์ อายุ ความพิการ หรือความแตกต่างดา้นอื่น ๆ พนักงานท่ีถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบติัโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย มีสิทธิที่จะรายงานถึงการถูกคุกคามดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู ้มีอ  านาจหน้าที่ในสถานที่
ปฏิบติังานของตนไดท้นัที และการรายงานทุกเร่ืองจะตอ้งถูกสอบสวนพิจารณา 
   - การจา้งงาน 

พนักงานของบริษทัตอ้งเขา้ท างานโดยสมคัรใจ และห้ามไม่ใหมี้การใชแ้รงงาน บงัคบั หรือการคา้
แรงงานมนุษยท์ุกรูปแบบ  

-  การใชแ้รงงานเดก็ 
กู๊ดเยยีร์มีนโยบายไม่ใชแ้รงงานที่ผิดกฎหมาย หา้มไม่ใหมี้ การใชแ้รงงานเดก็ และหา้มใชป้ระโยชน์

จากแรงงานเด็กอย่างเอาเปรียบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัยงัสนับสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา และโครงการอื่นใน
ลกัษณะเดียวกนัตามที่กฎหมายก าหนด 

- เสรีภาพในการเขา้ร่วมองคก์รต่าง ๆ  

พนักงานมีสิทธ์ิเลือกที่จะเขา้ร่วมในองค์กรใดๆ  (เช่น สหภาพแรงงาน) หรือถอนตวัจากองค์กรที่
เขา้ร่วมได ้พนกังานทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย และมีสิทธิในการเขา้
ร่วมเจรขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจา้งได ้โดยบริษทัใหก้ารสนบัสนุนการส่ือสารอยา่งเปิดกวา้ง รวมทั้งการพิจารณาจาก
ทุกฝ่าย ทั้งน้ี พนกังานจะไม่ถูกเลิกจา้ง คุกคาม หรือเลือกปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

- ชัว่โมงการท างาน และค่าจา้ง 
บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใชท้ั้งหมด เกี่ยวกบัค่าจา้งและชัว่โมงท างาน  

 
- ความปลอดภยัในสถานที่ปฏิบติังาน 

บริษทัใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัอาชิวอนามยั และความปลอดภยัของพนกังานอยูเ่สมอ ดว้ยการลด
โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเส่ียงต่อสุขภาพของพนกังานในสถานท่ีท างานโดยเฉพาะอยา่งยิง่
นโยบายงดใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ ซ่ึงถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเดด็ขาดของบริษทั  
 

- คู่คา้ของบริษทั 
กู๊ดเยยีร์เลือกที่จะด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ที่ปฏิบติัตาม มาตรฐานแรงงานในระดบัเดียวกนักบัมาตรฐาน

ของบริษทั  

 พนัธสัญญาดา้นความซ่ือสัตย ์

- นโยบายดา้นจริยธรรมของบริษทั 
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  บริษทัมีนโยบายดา้นจริยธรรม ซ่ึงเช่ือมโยงกบัพนัธกิจของบริษทัที่จะเป็นผูน้  าดา้นความซ่ือสัตย ์
และส่ือสารชดัเจนไปยงัพนกังานของบริษทัในทุกระดบังานเพื่อคงไวซ่ึ้งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

- คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 กู๊ดเยียร์จัดท าคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไว้ 26 ภาษาส าหรับพนักงานกู๊ดเยียร์ทัว่โลก ซ่ึง

คู่มือน้ีรวบรวมมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอ้กฏหมายท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของ
บริษทัจะตอ้งรู้ เขา้ใจและปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าว พนักงานของบริษทัจะไดรั้บการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัเน้ือหาในคู่มือดงักล่าว ตั้งแต่แรกเร่ิมปฏิบติังาน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกบัการรายงานขอ้กงัวลให้
บริษทัทราบ ทั้งน้ี พนกังานของบริษทัจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมในทุกปี 

- คู่มือจรรยาบรรณของผูจ้ดัหา 
  นอกจากบริษทัเองแลว้ กู๊ดเยียร์ยงัก  าหนดให้ผูท้ี่ท  าธุรกิจกบักู๊ดเยียร์ ซ่ึงหมายถึงผูจ้ัดหา ผูรั้บเหมา 
องคก์รธุรกิจอื่นจะตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ และระมดัระวงัในการปฏิบติั
ตามขอ้ก  าหนดดงักล่าวจากเว็บไซตข์องบริษทั โดยเฉพาะผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะตอ้งให้ค  ารับรองว่าจะปฏิบติัตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณดงักล่าว ซ่ึงครอบคลุมถึงการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สุขอนามยั ความปลอดภยั 
การใหข้องขวญั การใชแ้รงงานเดก็ และการคา้มนุษย  ์

- การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
กู๊ดเยียร์จัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในปี  2557 ที่ผ่านมาให้กับ

พนกังานรายเดือนทัว่โลก การฝึกอบรมมุ่งเนน้ถึงการปฏิบติังานที่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกระบวนการประเมินความเส่ียงของบุคคลภายนอกที่บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ย พนกังานที่พบ
เหตุการณ์ หรือสงสัยว่าไดพ้บเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั จะตอ้งท าการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าว
ไปยงัสายด่วนจริยธรรมของบริษทั ซ่ึงเป็นเบอร์โทรฟรีตลอด  24 ชัว่โมงตลอด 7 วนั หรือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 
พนกังานสามารถเลือกเปิดเผยตวัตนหรือไม่ก็ได ้ทุกขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บการตรวจสอบและหากยนืยนัว่ามีการกระท า
ฝ่าฝืนจริง ผูก้ระท าผิดจะตอ้งถูกพิจารณาทางวินัยอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี กู๊ดเยยีร์ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียนว่าจะไม่มี
การกระท าโตต้อบใด ๆ  

 ขอ้มูลดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต บริษทัไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที่ 2.3 
 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR 
 
กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2557 จากชุมชนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทางบริษทัไดท้  า

หนังสือเพื่อตรวจสอบขอ้ร้องเรียนที่ส านกังานอุตสาหกรรมจังหวดัปทุมธานีและส านักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง
เรียบร้อยแลว้ 

 
ขอ้เรียกร้องทางดา้นอื่นที่เป็นประเดน็ขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

 
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปีบญัช ี2557 

 - 39 - 

กู๊ดเยยีร์ประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท าโดยตลาดหลกัทรัพย ์
ตามหลกัการ 8 ขอ้ โดยกู๊ดเยยีร์มีคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2557 ที่ผ่านมากู๊ดเยยีร์ไดร่้วมเป็นส่วน
หน่ึงในการร่วมพัฒนาและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง โดยกิจกรรมต่างๆได้มุ่งเน้นด้าน
การศึกษาเพื่อพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี (1) การให้ความรู้กบัชุมชนในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการแยกขยะ การใช้
ทรัพยากรในชุมชนใหคุ้ม้ค่า รวมทั้งการสนบัสนุนถงัขยะให้กบัชุมชน เพื่อวตัถุประสงค์ในการรักษาความสะอาดของ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  (2) โครงการบริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อจดัท าขาเทียมให้แก่ผูย้ากไร้ (3) การใหค้วามรู้กบัครอบครัวของ
เพื่อนพนกังานในเร่ืองของความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงป็นก าลงัส าคญัของชาติในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
(4) การให้โอกาสในการเขา้ศึกษากระบวนการผลิต และศึกษาขอ้มูลจริงเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของนกัศึกษา
จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การส่ือความหมาย และความผิดปกติของการส่ือความหมาย คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงกิจกรรมต่างท่ีเกิดข้ึนในปี 2557เป็นกิจกรรมที่ทางกู๊ดเยยีร์ตอ้งการแบ่งปันและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมใหพ้ฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

10.5 การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปช่ัน 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
นโยบายต่อตา้นการติดสินบนของกู๊ดเยยีร์ก  าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกู๊ด

เยยีร์ นโยบายดงักล่าวหา้มไม่ใหพ้นักงาน คู่คา้ ตวัแทนจ าหน่ายของ กู๊ดเยยีร์ เสนอ ให ้รับ หรือยอมรับการจ่ายเงิน หรือ
ของที่มีมูลค่าที่ไม่เหมาะสมแก่หรือจากผูใ้ด การใหสิ้นบน ของขวญั การไดเ้งินคืน เงิน สินบนหรือการชกัจูงอื่น ๆ ที่มี
ลกัษณะคลา้ยกนัเพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไว ้ ซ่ึง ธุรกิจ หรือการไดเ้ปรียบทางการคา้ที่ไม่เป็นธรรม เราจะถอน ตวัจากโอกาส
ทางธุรกิจที่ไดม้าดว้ยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการคอร์รัปชนัใน
ต่างประเทศ (FCPA) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและตวัแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูมี้
สัญชาติหรือพ านกัอาศยัใน สหรัฐอเมริกา และ ผูท้ี่ท  างานในบริษทัลูกในต่างประเทศของ บริษทัสัญชาติสหรัฐอเมริกา 
บริษทั ไดจ้ดัท าสายด่วนความซ่ือสัตยข์องกู๊ดเยยีร์ เพื่อรายงานการประพฤติผิดที่น่าส่งสัย หรือการละเมิดนโยบายบริษทั 
กฎหมาย หรือระเบียบ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/ 

ทั้งน้ี พนักงาน และผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการติด
สินบนดังกล่าวตามหลกัสูตรออนไลน์ที่บริษทัก  าหนดเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการส่ือสารให้พนักงานรับรู้อย่าง
ต่อเน่ืองผ่านการประชุมพนกังานประจ าเดือน 

ตามนโยบายดงักล่าว ก  าหนดใหบ้ริษทัจดัท า Due Diligence Checklist เพื่อประเมินความเส่ียงของคู่
คา้ ตวัแทนจ าหน่าย ที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกที่ด  าเนินการในฐานะตวัแทนของบริษทั ว่ามีลกัษณะการด าเนินงานที่
มีความเส่ียง หรือควรเฝ้าระวงัเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริต หรือการใหสิ้นบนหรือไม่ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที่ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้มอบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบด าเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษทั การสอบทานรายงานของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัที่ไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ผูต้รวจสอบภายใน
ไดส้อบทานในเร่ืองของระบบการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของบริษทั การบนัทึกและรับรู้รายได ้ระบบการจ่ายค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน การสอบทานระบบควบคุมภายใต้กฎหมาย  Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสหรัฐอเมริกา (Internal 
Controls) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของบริษทั  

http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ซ่ึงผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัมี
ความเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ  คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเส่ียง (3) 
การควบคุมการปฏิบติังาน (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษทัได้
ก  าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบติังานซ่ึงควรจะปฏิบติัได้
จริงและมีการวดัผลอยู่เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
บริษทัไดก้  าหนดนโยบายป้องกนัการกระท าที่อาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทให้
พนกังานยดึถือปฏิบติั  
 

ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
บริษทัใหค้วามส าคญัเร่ืองการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษทั มุ่งเนน้ใหมี้การควบคุมดูแล

การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ
ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่ อให้มัน่ใจว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั และป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหาร โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบไดต้ามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น บน
พื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 

บริษทัเช่ือมัน่ว่า ระบบควบคุมภายในองคก์รมีความเพียงพอท่ีจะป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั ความ
เส่ียงอนัอาจเกิดจากกรณีที่ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจเพียงพอ บริษทัไม่พบขอ้บกพร่อง
ใดๆ ที่เกี่ยวกบัระบบควบคุมภายใน บริษทัมีระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น บริษทัจึงก  าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าว
จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย บริษทัปฏิบติัตามนโยบายบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ 
บริษทัไดจ้ัดเตรียมงบการเงินของบริษทัดว้ยความระมดัระวังรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทัไดจ้ัดให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารง
รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติ
อยา่งมีสาระส าคญั 
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ใช่
กรรมการบริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม
อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของ
บริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเกี่ยวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน 
ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้  าชบัใหฝ่้ายบริหาร
ด าเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถว้น ตามความเป็นจริง เช่ือถือได ้และทนัเวลา  ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถือปฏิบติัมาโดยตลอด  
 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่จดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมใน
เร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนัก จึงไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้นรวมทั้ง
ภ า ค รั ฐ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ทั้ ง น้ี  ผู ้ ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ข อ ข้อ มู ล ไ ด้ที่  โ ท ร . 0-2909-8080 อี เ ม ล์  
GYTH_COSC@goodyear.com หรือที่ Website: http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp 

 
 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
  -ไม่มี- 
 
 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นางสาวพนิดา ชูกุล ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแลว้ ทั้งน้ี ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน บริษทัจะท าการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
 
หมายเหตุ 

1. นางสาวคุณากช ถิรตนัตยาภรณ์ ลาออก และพน้จากต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค เม่ือ 16 กรกฎาคม 2014 

2. นางสาวพนิดา ชูกุล เร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีต  าแหน่งผู ้ตรวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เม่ือ 17 
พฤศจิกายน 2557 

 

mailto:GYTH_COSC@goodyear.com
http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งปฏิบติัหน้าที่ตามแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบภายในที่ดีที่
ก  าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการไดย้ดึหลกัดงักล่าวในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดก้  าหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี  2557 แก่คณะกรรมการและผูถ้ือหุน้
ดงัน้ี 
 
1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

(ก) นายอรรถพร ข่ายม่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ข) นายเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมการตรวจสอบ 
(ค) นายเยบ็ ซู ชวน  กรรมการตรวจสอบ   

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเตม็ในการเขา้ตรวจสอบและไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสม  โดย ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (Finance 
Director) และผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน อาเซียน (Financial Director ASEAN) ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ 
พร้อมกบัผูต้รวจสอบบญัชีจากภายนอก คือ บริษทั ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยในปี พ.ศ. 
2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู ้ตรวจสอบบัญชีจาก

ภายนอกและสอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผูต้รวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงาน
ต่อกรรมการบริษทั 

 
5. ค าถามและขอ้สงสัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการช้ีแจงและแกไ้ขเป็น

ที ่ น่าพึงพอใจแลว้จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษทั  
 
ตามที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดด้  าเนินงานในปี 2557 ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ของคณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 
นายอรรถพร ข่ายม่าน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที่ท  า
หนา้ที่ถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั
ยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่
ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึง
เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่
ดงักล่าวถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นจ านวนร้อยละ 66.79 ของจ านวนหุน้ของบริษทัท่ีออกจ าหน่าย จ านวนหุน้ที่เหลือ
ร้อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขาย 

 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 

   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส าเร็จรูป   
   บริษทัใหญ่ 315,491,083 314,624,847 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,855,878,016 1,694,967,275 

 2,171,369,099 2,009,592,122 

   
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8,760,498 55,218,710 

 8,760,498 55,218,710 
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ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 

   
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป   
   บริษทัใหญ่ 136,230,983 128,691,985 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 237,985,901 272,000,409 

 374,216,884 400,692,394 

   
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอะไหล่เคร่ืองจกัร   
   บริษทัใหญ่ 6,234,500  32,500,801 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 22,375,008 17,656,256 

 28,609,508 50,157,057 

   
ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ่ 175,795,855 163,714,029 

   
ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ่ 25,673,933 18,569,258 

   
ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 173,738,438 142,467,845 

 
ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   
   บริษทัใหญ่ 84,145,939 60,744,442 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 402,554,459 391,482,284 

 486,700,398 452,226,726 

   
ลูกหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   
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   บริษทัใหญ่ 14,056,622 551,790 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 27,182,147 70,254,319 

 41,238,769 70,806,109 

   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   
   บริษทัใหญ่ 35,201,060 11,463,838 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 63,439,713 35,619,574 

 98,640,773 47,083,412 

   
เจา้หน้ีกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   
   บริษทัใหญ่ 34,697,724 32,716,299 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 28,940,458 19,688,789 

 63,638,182 52,405,088 

 
ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 

 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 

   
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 41,854,368 48,206,532 

เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 7,735,991 6,774,193 

 49,590,359 54,980,725 

 
 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปีบญัช ี2557 

 - 46 - 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
 

1. ตารางสรุปงบการเงินปี 2557 และข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
 (หน่วย: พนับาท) 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,127,220  1,073,502  675,347 
เงินลงทุนระยะสั้น 76,865  68,865  65,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 760,169  711,439  1,064,477 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -  - - 
สินคา้คงเหลือ, สุทธิ 679,648  553,078  627,489 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 58,534  37,081  29,845 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 11,459  21,904  21,920 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,983,502  2,006,496  1,956,507 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 2,061  1,925  2,423 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,704  3,692  2,961 
รวมสินทรัพย์ 4,703,162  4,477,985  4,445,969 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 805,479  695,450  704,492 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 19,240  13,154  46,480 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 45,739  39,862  153,386 
เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัประกนัภยั -  -  23,965 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๆ 12,108  7,417  9,001 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 882,567  755,884  937,324 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,568  23,917  3,597 
ส ารองเงินทุนสะสมและเงินบ าเหน็จพนกังานที่เกษียณอาย ุ 125,620  108,947  96,905 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 142,189  132,865  100,503 
รวมหน้ีสิน 1,024,755  888,749  1,037,827 
ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้เตม็มูลค่า 74,000  74,000  74,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 92,000  92,000  92,000 
ก าไรสะสม - จดัสรรแลว้ ส ารองตามกฏหมาย 7,400  7,400  7,400 
                   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,505,007  3,415,836  3,234,742 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 3,678,407  3,589,236  3,408,142 
รายไดจ้ากการขาย 3,796,131  3,608,150  3,480,076 
ตน้ทุนขาย (3,048,753) (2,956,090) (2,978,790) 
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ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (465,931) (331,430) (414,337) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอื่น ๆ -  -  (315,030) 
รายไดอ้ื่น 15,290  16,000  28,804 
รายไดค้่าชดเชยความเสียหายจากการประกนัภยั 0  60,514  1,250,689 
ภาษีเงินได ้ (59,567) (68,051) (240,340) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 237,171  329,094  811,071 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 32.05  44.47  109.60 
 
2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555  
อตัราส่วนสภาพคล่อง 3.08  3.26 2.65 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.04  2.23 1.34 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.37  0.78 0.06 เท่า 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ / Account Receivable Turnover 5.92  6.04 7.88 วนั 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย 60.79  59.59 45.68 เท่า 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ / Inventory Turnover 4.95  5.01 5.49 วนั 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย 72.78  71.89 65.53 วนั 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี / Accounts Payable Turnover 4.77  5.12 4.83 วนั 
ระยะเวลาช าระหน้ี 75.49  70.25 74.60 วนั 
Cash Cycle 58.09  61.23 36.61 วนั 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 19.69 18.07  14.40 ร้อยละ 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 6.25 9.12  23.31 ร้อยละ 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ 6.53 9.41  25.65 ร้อยละ 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 5.17 7.38  18.71 ร้อยละ 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 21.71 25.74  50.04 ร้อยละ 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.83 0.81  0.80 เท่า 

 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.28 0.25 0.30 เท่า 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 62.40 44.97 35.69 ร้อยละ 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
 14.1 ภาพรวม 
 

ในปี 2556 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนทางการเมือง สภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย การเขา้มาท าตลาดของสินคา้ระดบัรองดว้ยการใชก้ลยุทธ์การตดัราคาส่งผลใหก้ารแข่งขนั
ในตลาดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งข้ึน ส าหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original 
Equipment Market) ยงัคงไดรั้บผลดีตามการขยายตวัของอุตสาหกรรมรถยนต ์  
 
อยา่งไรกดี็ ตลาดยางรถยนตท์ดแทนมีภาวะการแข่งขนัที่สูงมาก ดว้ยจ านวนผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายยางรถยนต์
ในประเทศไทยท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าใหก้ารแข่งขนัเพิ่มสูงตามไปดว้ย ทั้งการแข่งขนัดา้นราคาและการส่งเสริมการ
ขายต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเขา้มาท าตลาดของยางรถยนต์ระดบัรอง ซ่ึงใชก้ลยุทธ์การตดัราคาท าให้ภาวะการ
แข่งขนัในตลาดดุเดือดมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ระดบัราคายางพาราเป็นปัจจัยส าคญัส าหรับกลยุทธ์ดา้นราคา
ส าหรับปัจจัยความเส่ียงที่มีผลต่อตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผนัตามตลาดรถยนต์ ซ่ึงความ
ตอ้งการใชย้างรถยนต์ของตลาด OEMข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตรถยนต์ของผูป้ระกอบธุรกิจยานยนต์ท่ีมีฐาน
การผลิตในประเทศไทย  

 
โดยสรุป การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง ในปี 2557 โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ยางยานรถยนต์ยงัขยายตวัไดดี้ ตามการขยายตวัของอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑย์าง  
 
ส าหรับผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบิน ในปี 2557 เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่ก  าลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงมีปริมาณการเพิ่มข้ึนของจ านวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย  
 
ปัจจยัเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบิน คือ ปริมาณการบริโภคยางเคร่ืองบินแปรผกผนัตามสภาวะ
เศรษฐกิจ หากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่ลดต ่าลง จึงส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเที่ยวบิน 
ส าหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบนัความตอ้งการยางเรเดียลเพิ่มมากข้ึน ท าใหบ้ริษทัตอ้งปรับตวัเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยการน าเขา้ยางในกลุ่มน้ีจากบริษทัในเครือกู๊ดเยยีร์ 

 
 14.2 ผลการด าเนินงาน  
 

(1) สภาพคล่องทางการเงิน 
 

ในปี 2557 สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัลดลง เน่ืองจาก บริษทัไดรั้บกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ลดลง ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจาก 59.59 วนัในปี 2556 เป็น 60.79 วนัในปี 2557 เน่ืองจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ การติดตามการช าระหน้ีของลูกคา้ ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจาก 71.89 วนัในปี 2556 
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เป็น 72.78 วนัในปี 2557 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก 
61.23 วนัในปี 2556 เป็น 58.09 วนัในปี 2557 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย 

 
(2) ความสามารถในการหาก าไร 
 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 19.69 ในปี 2557 เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ซ่ึงมีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 18.07 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของขบวนการผลิตและราคาที่ปรับตวัลดลงของ
วตัถุดิบในตลาดโลก  

 
(3) ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรปี 2557 ลดลงเทียบกบัปี 2556 และ
ลดลงเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากบริษทัสามารถกลบัมาผลิตสินคา้ไดเ้ช่นเดียวกบัก่อนน ้ าท่วม และสามารถ
บรรลุการท าก  าไรท่ีสูงข้ึน อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าของปี 2556 เทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากผลตอบแทนจาก
การชดเชยเหตุการณ์น ้าท่วม 

 
(4) นโยบายทางการเงิน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เป็น 0.28 เท่าในปี 2557 ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงอยู่
ที่อตัรา 0.25 เท่าเน่ืองจากส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มข้ึนจากผลก าไรของปีปัจจุบนั 

 
(5) สรุป 

    รายไดจ้ากการขายสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากยอดขายจากภาคส่งออกเพิ่มมากข้ึนเป็น
ผลมาจากความสามารถในการด าเนินงาน และการปรับตวัอยา่งดีของกิจการ ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่ตกต ่า  

 
 14.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

ในปี 2558 ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัได ้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางยานพาหนะตามการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ ส าหรับผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบิน ยงัมีแนวโน้มขยายตวัดี จากแนวโน้มในภูมิภาค
เอเชียที่ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้ปริมาณของจ านวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
อินเดียเพิ่มข้ึน อยา่งไรกต็าม ในปี 2558 บริษทัยงัคงเฝ้าระวงัมีปัจจยัเส่ียงซ่ึงอาจมีผลต่อสภวะเศรษฐกิจ และการขยายตวั
ของตลาด อนัเน่ืองมาจาก 

 ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ 
 ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค 
 การเปลี่ยนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพยสิ์น และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

กำรศึกษำ 
สัดส่วนกำร
ถือหุน้ใน
บริษทั (%) 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.  ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
     ประธำนกรรมกำร 
     กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิ
บำล 
 

66 ปริญญำเอก (วิศวกรรม
โยธำ), University of 
Missouri, USA                  
 
 

0.45 - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2535 – ปัจจุบนั  
 

ประธำนกรรมกำร 
 
กรรมกำรบริหำร  

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั เกลือพิมำย จ ำกดั  
บริษทั กรุงไทยพำนิชประกนัภยั จ ำกดั  
บริษทั เอกชยัอีเกิ้ล จ  ำกดั  
บริษทั เอกชยั เอก็ซปอร์ต อิมปอร์ต จ ำกดั 
 

2. นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ 56 Bachelor of Business - 
University of Southern 
Queensland, Australia 
 
Master of Marketing - 
Melbourne Business 
School (Melbourne 
University), Australia 
 
หลกัสูตรกรรมกำร: DCP 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2553 – 2556 
 
 
 

2550 - 2553 

กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 
Asean Consumer and OE 
Director 
 
 
Consumer Marketing 
Director, Asia Pacific and 
Africa 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
Goodyear (Thailand) Public Company Limited 
 
 
 
Ford Motor Company, Asia Pacific 
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(182/2013) 
3.  นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ 
     กรรมกำรบริหำร  
     กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิ
บำล 
 
 
 

36 MSIT and IMBA, 
University of Denver, 
USA 
 
บริหำรธุรกิจ (BBA) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสต
ร์  
 
 
 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2555 – 2556 
 
 

2554 - 2555 
 
 

2551 - 2554 
 
 

2550 - 2551 
 
 

General Manager 
Aviation Tires-Asia 
Pacific 
 
 
Asia Pacific Aviation 
PBU Manager 
 
Product Supply Director - 
ASEAN  
                
Supply Chian & 
Customer Service 
Director 
 
Regional Customer 
Service Manager 
   

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน 
 
 
บริษทั ยนิูลิเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จ ำกดั     
  
 
บริษทั ยนิูลิเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จ ำกดั  
 

4. นำยเบรนดนั ฟอกซ์ 36 Bachelor of Business 
(Accounting), Victoria 
University of Technology 
(Australia) 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 
 

2553 – 2556 
 

กรรมกำรบริหำร 
(ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน) 
 
Finance Director-
Operations 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
Goodyear Asia Pacific 
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2552 – 2553 
 
 

2551 – 2552 
 
 

 
Finance Manager-Total 
Tyres Services 
 
Finance Manager-Factory 
Accounting 

Goodyear, Australia 
 
 
Goodyear, Australia 

5. นำยจีโน กำซำเรลลำ่ 44 Bachelor of Business 
(Accounting) – Victoria 
University of Technology 
(Australia) 
 
Certified Practising 
Accountant (Australia) 
 
 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2551 -  2556 
 
 

2550 - 2551 

Finance Director-ASEAN 
 
Finance Director – Off 
The Road Tires 
 
Director Commercial 
Operations 

Goodyear, Asia Pacific 
 
Goodyear, Asia Pacific 
 
 
Goodyear, Australia & New Zealand 

6. นำยเควก ไค่ วตัต ์ 
    (Mr. Quek Khai Whatt)  
    กรรมกำร 

48 ปริญญำตรี  – สำขำ
กำรเงินUniversity of 
Texas (Austin), USA 
 
 

- - 2550-ปัจจุบนั Finance Director and 
Regional Treasurer 
 
 

Goodyear Orient Company (Private) Limited, 
Singapore 

7. นำยอรรถพร ขำ่ยม่ำน 
    กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

71 Associate Member of The 
Institute of Chartered 
Accountants in Australia  
 

- - 2544 – ปัจจุบนั 
 
 

2542 - ปัจจุบนั 

กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอิสระ/ประธำน

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษทั สยำมแมค็โค จ ำกดั (มหำชน) 
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Associateship in 
Accounting Western 
Australia Institute of 
Technology, (Now - Curtin 
University of Technology)  
 
หลกัสูตรกรรมกำร: DCP 
& DAP Certificate 
 
 
 
 

 
 

2535 - 2539 
 

กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

 
 
ส ำนกังำน ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ กรุงเทพ 
 

8. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์ 
    (Mr. Kenneth Lee White)  
   กรรมกำรอิสระ  
   กรรมกำรตรวจสอบ   
   ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ 
ธรรมำภิบำล 
 

68 MBA – University of 
Puget Sound, USA 
BA - University of Puget 
Sound, U.S.A.  
BA - Netherlands School 
of Business, Netherlands  
IOD - DCP Certificate, 
Fellows Certificate, 
Chairman Course 
หลกัสูตรกรรมกำร: DCP 
Certificate, Fellows 
Certificate, Chairman 

- - 2548 - ปัจจุบนั 
 

2544 - ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร  
  

บริษทั แปซิฟิค สยำม สตรำทีจิค คอนซัลต้ิง จ ำกดั 
 
บริษทั ฟินนัซ่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 
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Course 

9. นำยเยบ็ ซู ชวน 
    (Mr. Yeap Swee Chuan) 
    กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
    กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิ
บำล 
 

65 ปริญญำตรี (Industrial 
Management and 
Engineering), Massey 
University ประเทศ
นิวซีแลนด ์
 
หลกัสูตรกรรมกำร:  
DCP Certificate 

- - 2539 -  ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

ประธำน และ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  
ประธำน และ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 

บริษทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน)  
 
บริษทั นิวเอร่ำ เซลส์ จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก อมตะ จ ำกดั.   
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั   
บริษทั อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จ  ำกดั  
บริษทั เอเบิล ไอทีเอส จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก แจ็คสปีด จ ำกดั 
บริษทั อำปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
บริษทั คำซึยำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษทั อำปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั อำปิโก พลำสติค จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั เอเบิล ซำโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ำกดั 

นำงสำวณภทัร ธญัญกุลสัจจำ 33 นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
นิติศำสตร์มหำบณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

  2556 – ปัจจุบนั 
 
 

2553 – 2556 
 
 

เลขำนุกำรบริษทั และที่
ปรึกษำกฎหมำย 
 
พนกังำนสัญญำ ฝ่ำย
สัญญำโครงกำร 
 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1280&bih=499&sa=X&ei=pH1UT_mDFOnf0QH1qOXhDQ&ved=0CBoQvwUoAQ&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%94&spell=1
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สำมญัสมำชิกเนติบณัฑิตย
สภำ 
 
หลกัสูตร IOD: 
CSP (2013) 
EMT (2013) 
CRP (2013) 

2547 – 2550 เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกฎหมำย  
บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1.  ใหข้อ้แนะน ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเกี่ยวกบัขอ้กฎหมำย ขอ้ควรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องทำงกำร ระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของธนำคำร ติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมอยำ่งถูกตอ้ง

และสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  
2.  จดัเตรียมหนงัสือนดัประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมผูถ้ือหุน้  และกำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล  
3. จดักำรประชุมผูถ้ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมำย และขอ้พึงปฏิบติัที่ 
4. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ และที่

ประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล  
5.  จดัท ำและเกบ็รักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร 
6.  ด ำเนินกำร และเกบ็รักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น  
7 จดัเตรียม และดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบ และตำมที่ตลำดหลกัทรัพย ์และกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนด   
8. ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถ้ือหุน้เพื่อใหไ้ดรั้บทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผูถ้ือหุน้ และขอ้มูลของบริษทั และเป็นส่ือกลำงระหว่ำงผูถ้ือหุน้ กบัคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร  
9. ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย และกฎเกณฑต่์ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
10. จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 
11. หนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  
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VI 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
-ไม่มี- 
 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี 2557 

 

VII 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นางสาวพนิดา ชูกุล ต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
 
อาย ุ 36 ปี 
 
คุณวุฒิ 
 
บญัชีมหาบณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกจิ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Professional Certificate : Qualified as Certified Public Accountant (CPA) held by the Federation of 

Accounting Professions, Thailand, 2003 
 
ประสบการณ์การท างาน และการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
เมษายน 2543 – ตุลาคม 2547  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. – Senior Auditor 
สิงหาคม 2551 – ตุลาคม 2554 Niva International School – Business Manager 
พฤศจิกายน 2554 – พฤศจิกายน 2557 RSM Audit Services (Thailand) Limited – Senior Audit Manager 
 
 
 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี 2557 

 

VIII 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
-ไม่มี- 
 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี 2557 

 

IX 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
 
-ไม่มี- 
 


