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ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิ 

 

1.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัในเครือของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับ

เบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ร่วมทุนกับสกุลศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัชาวไทย จด

ทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2511 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 60 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเลก็ 

และใหญ่เพ่ือการพาณิชย ์รวมถึงการผลิตยางเคร่ืองบิน และหล่อดอกยางเคร่ืองบิน เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดภายในประเทศ และเพ่ือการส่งออก ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 74 ลา้นบาท สาํนกังาน

ใหญ่ และโรงงานตั้งอยูท่ี่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ประเทศไทย 

 

 พฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัในช่วงต่าง ๆ นบัแต่เร่ิมก่อตั้ง มีดงัน้ี 

• ปี 2512 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในดา้นความร่วมมือทางเทคโนโลยกีารผลิต และการบริหาร กบับริษทั 

เดอะ กู๊ดเยยีร์ ไทร์แอนดรั์บเบอร์ จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปี 2513 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็น

ระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกยาง

เคร่ืองบิน   

• วนัท่ี 30 มิถุนายน 2521 บริษทัไดรั้บอนุมติัใหน้าํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

• วนัท่ี 6 มกราคม 2526 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท เป็น

หุน้ละ 20.00 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์  

• จากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2533 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2533 ไดมี้มติใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาก 60 ลา้นบาท เป็น 74 ลา้นบาท   

• วนัท่ี 20 เมษายน 2537 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกนัน้ีเอง 

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสาํนกังานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย/องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นบริษทัแรกในกลุ่มผูผ้ลิตยางรถยนตใ์น

ประเทศ  

• วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2538 ท่ีประชุมไดมี้มติให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 20.00 

บาท เป็น 10.00 บาท เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2538 
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 1.1 พนัธกจิ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกู๊ดเยยีร์ 

แผนผงัยทุธศาสตร์ 

ส่งมอบรายไดแ้ละกาํไรท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื พร้อมกบัการเพ่ิมมูลคา่ใหก้บัแบรนดข์องเรา 

 

เราจะชนะไดอ้ยา่งไร 

 

• ความเป็นเลิศดา้นนวตักรรม 

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

 

• ความเป็นเลิศดา้นการขายและการตลาด  

สร้างมูลค่าใหก้บัแบรนดข์องเรา เพ่ือช่วยใหลู้กคา้ของเราสามารถแข่งขนัในตลาดไดแ้ละกลายเป็นทางเลือกท่ีลูกคา้นึก

ถึงก่อนเสมอ 

 

• ความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน 

ปรับปรุงคุณประสิทธิภาพและคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งมอบยางคุณภาพไดถู้กท่ีถูกเวลา ดว้ยราคาท่ีเหมาะสม 

 

เราจะทาํงานไดอ้ยา่งไร 

 

ดาํเนินการดว้ยความซ่ือสตัย ์

สร้างความเช่ือถือและความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละความเคารพ ปกป้องช่ือเสียงอนัดีเอาไว ้

 

สร้างพลงัใหที้มงาน 

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างแรงบนัดาลใจในเร่ืองงาน สุขภาพและการบริการสงัคมดว้ยความเตม็ใจ 

 

สนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั 

ชกัชวนใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัระหวา่งพนกังานในทัว่ทุกภูมิภาคและสนบัสนุนใหเ้กิดการส่ือสารแบบชดัเจน เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงค ์

 

ทนัเหตุการณ์ 

ยอมรับการเปล่ียนแปลง ปรับตวัอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

 

ส่งมอบผลลพัธ์ 

มองเห็นความทา้ทาย เปล่ียนใหเ้ป็นโอกาสและกลา้ตดัสินใจ 
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เราจะมุ่งเนน้ท่ีใด 

ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

ทาํใหลู้กคา้หาซ้ือและเป็นเจา้ของยางกู๊ดเยยีร์ไดง่้าย อีกทั้งยงัแนะนาํยางกู๊ดเยยีร์ต่อ 

 

การบริการลูกคา้ 

ร่วมมือกบัคู่คา้เพ่ือการเป็นซพัพลายเออร์ท่ีดี  

 

คุณภาพ 

ส่งมอบผลิตภณัฑ ์กระบวนการและโครงการท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรม 

กลุ่มสินคา้มูลค่าสูง 

แข่งขนัในกลุ่มสินคา้ท่ีสร้างมูลคา่สูงสุดใหก้บัแบรนด ์

 

การจดัการกบัความซบัซอ้น 

บริหารจดัการในส่ิงท่ีจาํเป็น กาํจดัส่ิงท่ีไม่จาํเป็นออกไป 

 

กู๊ดเยยีร์  ขบัเคล่ือนประสิทธิภาพดว้ยความเป็นทีมเดียวกนั - ทั้งบนถนน ในตลาดการแข่งขนั และในบริษทั 

 

1.1 กลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิของกู๊ดเยยีร์ 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ คือ  

(1) กู๊ดเยียร์ให้ความสาํคญัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเสมอมา สินคา้ของกู๊ดเยียร์จึงเป็นนวตักรรมท่ีพฒันาจาก

ความตอ้งการของตลาดเป็นสาํคญั  

(2) กู๊ดเยยีร์ยงัคงรักษา พฒันา กระบวนการผลิตท่ีเป็นเลิศเพ่ือส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของเรา  

(3) การขยายช่องทางการตลาด และเพ่ิมผูแ้ทนจาํหน่ายในแต่ละปี ซ่ึงกู๊ดเยียร์ไดว้างเป้าหมายในการขยายสาขา

ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ให้ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้ของเรา

ให้แก่ลูกคา้ โดยบริษทัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัพ้ืนท่ีเป้าหมาย อีกทั้งคดัเลือกร้านคา้ท่ีพร้อมเป็นพนัธมิตรท่ีจะเติบโตไป

อยา่งย ัง่ยืนไปกบักู๊ดเยียร์  ปัจจุบนั ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ส่วนใหญ่เปิดดาํเนินการครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย ส่วนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงจากร้านอีเก้ิล สโตร์ท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโต

แคร์ เพ่ือกา้วไปสู่ความสาํเร็จตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้ 

(4) กู๊ดเยียร์ไดใ้ห้ความสําคญักบัพนักงานซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ให้เติบโต

อยา่งมัน่คง เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งทีมท่ีดีท่ีสุดขององคก์ร 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

โครงการขยายโรงงานผลติยางเคร่ืองบนิ 

 

เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจการบินของโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีกาํลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว การ

ลงทุนคร้ังน้ีทาํใหเ้รามีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตลาดมาก

ข้ึน ทั้งยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัในฐานะผูผ้ลิตยางเคร่ืองบินชั้นนาํของโลก 
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โรงงานกู๊ดเยียร์ในประเทศไทยกาํลงัก้าวสู่มาตรฐานโรงงานระดบัโลกจากการขยายโรงงานยางเคร่ืองบิน โดยการ

ก่อสร้างระยะแรก จาก สามระยะ เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวแ้ละ กาํหนดการดาํเนินการผลิตในปี 2561 ทั้งน้ีทาง

บริษทัไดจ้ดังานวางเสาเอก การก่อสร้างยางเคร่ืองบินข้ึน ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2560 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองและการเร่ิม

การก่อสร้างโรงงานผลิตยางเรเดียลสาํหรับเคร่ืองบินท่ีจงัหวดัปทุมธานี   

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการของกู๊ดเยียร์จดัประชุมภายในเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการเติบโตอย่างย ัง่ยืน

ของกู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ใหก้บัพนกังาน โดยมีการกล่าวถึงการขยายโรงงานผลิตยางเรเดียลสาํหรับเคร่ืองบิน

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีเติบโตข้ึน  

 

การเปิดตวัยางรุ่นใหม่   

ตลาดรถยนตป์ระเภทเอสยวูีมีการเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดั โดยคาดการณ์วา่อตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 26 จากปีพ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2560 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีสูงข้ึน กู๊ดเยียร์จึงคิดคน้ ผลิต และเปิดตวัยางเอฟฟิเช่ียนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยวูี ซ่ึงเป็นรุ่น

ล่าสุดในตระกลูยางเอฟฟิเช่ียนกริป 

 

สิงหาคม 2560 – กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย เปิดตวัยางเอฟฟิเช่ียนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยวู ีซ่ึงรับประกนัการ

ขบัข่ีท่ีนุ่มเงียบและปลอดภยัยิ่งข้ึน ท่ีมาพร้อมกบันวตักรรมยางท่ีออกแบบมาเพ่ือรถยนต์สมรรถนะสูงหรือ

เอสยวูโีดยเฉพาะ  และดว้ยกู๊ดเยยีร์คาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั จึงมอบ

ประสบการณ์การขบัข่ีท่ีนุ่มเงียบยิ่งข้ึน พร้อมการขบัข่ีท่ีสะดวกสบายอย่างเต็มพิกดั รวมถึงสมรรถนะการ

เบรกบนพ้ืนถนนเปียกไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดังานเปิดตวั ยางเอฟฟิเช่ียนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ 

เอสยวู ีคร้ังยิง่ใหญ่และคร้ังแรกในเอเชีย ณ จ. บุรีรัมย ์  

 

ยางเอฟฟิเช่ียนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยวู ีอดัแน่นดว้ยเทคโนโลยีท่ีลํ้าสมยั อาทิ เทคโนโลยี ‘ไควเอ็ทเท

รด’ ของกู๊ดเยียร์ ท่ีมีการออกแบบดอกยางให้สามารถดูดซับเสียงรบกวน ดว้ยจาํนวนบล็อกของดอกยางท่ี

เพ่ิมข้ึนและมีการจดัเรียงท่ีดีเยีย่ม รวมถึงการออกแบบร่องยางแบบปิด เพ่ือสมรรถนะการขบัข่ีท่ีเงียบนุ่มยิง่ข้ึน 

อีกทั้ ง เทคโนโลยี ‘เฟล็กซ์คอนแทค’ ท่ีมีการออกแบบยางคอมปาวด์พิเศษช่วยลดการสะเทือน และการ

ออกแบบสูตรเคมียางท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือการขบัข่ีท่ีสบายยิง่ข้ึน รวมถึงนวตักรรมของโพลิเมอร์สูตรพิเศษใน

คอมปาวด์ของดอกยางท่ีถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมนั้น ยงัช่วยเพ่ิมสมรรถนะในการยึดเกาะบนพ้ืนถนน

เปียกไดอ้ยา่งยอดเยีย่มอีกดว้ย 

 

 

(2) การขยายศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ 

  

ในปี 2560 ท่ีผา่นมา กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ไดเ้ปิดศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์เพ่ิมอีก 12 สาขา โดยเปิดใหบ้ริการ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพและบริเวณท่ีมีการสญัจรหนาแน่น ทัว่ประเทศ 
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ทั้งน้ีการขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์หลกัท่ีมุ่งเนน้

ในการเพ่ิมจาํนวนตวัแทนจาํหน่ายศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ นอกจากน้ีศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์แต่ละแห่ง ถือ

เป็น 'One Stop Shop' ท่ีใหบ้ริการยางและบริการรถยนตด์า้นอ่ืนๆ ดว้ยความเป็นมืออาชีพ พร้อมจดัหาอุปกรณ์

คุณภาพสูงและบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานอยา่งดีใหก้บัลูกคา้เพ่ือส่งเสริมคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องเรา นอกจากน้ีเรา

ยงัใหก้ารอบรมตวัแทนจาํหน่ายอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทั้งในดา้นการขายและบริการ 

 

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ในปี2560  กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทยพร้อมดว้ยพนกังานของบริษทัสานต่อโครงการพฒันาเยาวชนตาม

ชุมชนต่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย โดยโครงการดงักล่าวน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสนบัสนุนอาชีพท่ีย ัง่ยนื การจดั

ฝึกอบรมดา้นวชิาชีพ การบริจาค งานจิตอาสาของชุมชน เป็นตน้ รวมถึงสนบัสนุนอาชีพท่ีย ัง่ยนืโดยจดั

ฝึกอบรมทางวชิาชีพ ผา่นโครงการพฒันาเยาวชน  

 

หน่ึงในสาระสําคญัของ ‘Better Future’ ซ่ึงเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ของกู๊ดเยียร์ ไดเ้น้นไปท่ีการสนบัสนุนเพ่ือการร่วมมือท่ีสร้างสรรคผ์ลลพัธ์เชิงบวกให้กบัเยาวชนทั้ง

ชายหญิง รวมถึงเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมดว้ย ทั้งน้ี ขอบเขตท่ีเราใหค้วามสาํคญัสาํหรับโครงการ

สนับสนุนเพ่ือชุมชนเหล่าน้ีนั้น ไดส้ะทอ้นถึงลกัษณะการทาํธุรกิจของกู๊ดเยียร์ทั้งในระดบัสากลและ

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและฝึกอบรมในดา้นต่างๆ ท่ีเรามีความเช่ียวชาญและสามารถ

สร้างประโยชน์อนัยิ่งใหญ่ได ้ทั้ งน้ี ความมุ่งมัน่ของกู๊ดเยียร์ในการ ‘ปรับโฉม’ โครงการเพ่ือพฒันา

เยาวชน ไดช่้วยจุดประกายเยาวชน ให้พฒันาทกัษะดา้นวิชาการในโรงเรียน และเตรียมพร้อมสู่การ

ประกอบอาชีพท่ีตนเองมุ่งหวงัไวไ้ดใ้นท่ีสุด 

 

สาํหรับการให้การสนบัสนุนโครงการต่างๆตามชุมชนโดยไม่หวงัผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมกบั

ชุมชนของกู๊ดเยียร์ในทุกแห่งทัว่โลกนั้น เป็นการสนบัสนุนแบบ ‘การให้และการลงมือทาํ’ ท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์อาทิ อาหารการกิน และสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมดา้น

การศึกษา เช่น การพฒันาทกัษะการอ่าน และการเตรียมพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง

การพฒันาทกัษะเพ่ือสายงานและอาชีพในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัยงัให้การสนับสนุนองค์กรใน

ระดบัชุมชน โดยเลือกพนกังานของบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญ ให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ คณะท่ี

ปรึกษา และคณะกรรมาธิการดว้ย 

 

การสนบัสนุนชุมชนต่างๆในลกัษณะน้ีของ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีกลยทุธ์และการมุ่งเนน้ผลลพัธ์สุดทา้ย

ขององค์กรเป็นสําคญั โดยเฉพาะ"การสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเพ่ือนร่วมงานให้รักในการบริการ" ต่อ

ชุมชนของพวกเขา 

 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ยงัร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม

แห่งชาติ (สวทน.)  เพ่ือดาํเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน ( Work-intergrated Leaning : WiL)  
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เป็นการร่วมมือเชิงลึกระหวา่งผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษา เป็นหน่ึงแนวทางท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพ

การผลิตกาํลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลิตและการบริการได ้  

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามภารกิจของกู๊ดเยียร์ทัว่โลก ในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทั้ง

ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ความสาํคญัสาํหรับโครงการสนบัสนุนเพ่ือชุมชนเหล่าน้ีนั้น ไดส้ะทอ้นถึงลกัษณะ

การทาํธุรกิจของกู๊ดเยียร์ทั้งในระดบัสากลและทอ้งถ่ิน โดยกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยและพนกังานร่วมสนบัสนุน

กิจกรรมการพฒันาเยาวชนในชุมชนท่ีอยู่อาศัยและทาํงานทัว่ประเทศ โครงการเหล่าน้ีประกอบดว้ยการ

สนบัสนุนอาชีพและการฝึกอาชีพอยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งยงัมีการบริจาคส่ิงของ เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นต่างๆใหก้บัชุมชน

และการเป็นอาสาสมคัรขอพนกังานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนอีกดว้ย  

 

นอกจากนั้น กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทยยงัร่วมกบัผูแ้ทนจาํหน่าย กู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ สนบัสนุนการตรวจเช็ครถยนต์

และยางรถยนต ์ก่อนการเดินทางและในช่วง “7 วนัอนัตราย” ในช่วงเทศกาลวนัปีใหม่และวนัสงกรานต ์ซ่ึง

มุ่งมัน่ท่ีจะช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในประเทศไทย ทั้งน้ีกู๊ดเยียร์มีเจตจาํนงท่ีจะร่วมปลุกจิตสํานึกเร่ือง

การขบัข่ีอยา่งปลอดภยับนทอ้งถนนมาโดยตลอด กู๊ดเยยีร์ไดแ้สดงจุดยนืท่ีชดัเจนในการปลุกจิตสาํนึกในเร่ือง

ความปลอดภยับนทอ้งถนนข้ึนอยา่งจริงจงัให้แก่ผูข้บัข่ีในประเทศไทยผา่นโครงการต่างๆ โดยทีมงานจากกู๊ด

เยยีร์ ซ่ึงรวมถึงตวัแทนฝ่ายขายและช่างเทคนิคยงัไดร่้วมกนัใหค้าํแนะนาํและใหค้วามรู้ดา้นการดูแลรักษาและ

การใชย้างใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

การฝึกพฒันาช่างเทคนิคให้แก่ผู้ประกอบการ 

 กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย  ร่วมกบัสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จดัโครงการฝึกอบรมดา้น

เทคนิคข้ึนเป็นคร้ังท่ี 5 ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 18 - 21 กนัยายน 2560  ซ่ึงเป็นการจดัหลกัสูตรพฒันาช่าง

เทคนิคท่ีเรียกวา่ “ช่างตั้งศูนยถ่์วงลอ้” เพ่ือใหต้วัแทนพนกังานช่างจากศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ทัว่

ประเทศ ไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานดา้นเทคนิค 

 

โดยการฝึกอบรมหลกัสูตรล่าสุดน้ี ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ทัว่ประเทศ สามารถส่งตวัแทนพนักงาน

ช่างมาร่วมฝึกอบรม โดยช่างท่ีร่วมฝึกอบรมจะตอ้งมีประสบการณ์ เร่ืองยางรถยนต ์ช่วงล่าง ตั้งศูนยล์อ้และ

ถ่วงลอ้ อยา่งนอ้ย 2 ปี ทั้งน้ีเพ่ือพฒันาศกัยภาพแรงงาน ช่างซ่อมรถยนตใ์นสถานประกอบกิจการ รวมถึงช่าง

ในศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร ให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะฝีมือแรงงานท่ีสูงข้ึน และได้

มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 

กู๊ดเยียร์มุ่งมัน่สานต่อแนวคิดเร่ืองความปลอดภยั รวมถึงการพฒันาพนกังานช่างของศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออ

โตแ้คร์ทัว่ประเทศ ใหมี้ความเช่ียวชาญยิง่ข้ึนและไดม้าตรฐานตามระดบัสากล ในปีน้ี กู๊ดเยยีร์จึงจดัโครงการ

พฒันาบุคลากรให้กบัช่างเทคนิคของศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ ทัว่ประเทศ โดยนาํผูเ้ช่ียวชาญมาให้

ความรู้และอบรมแก่พนกังานช่าง อาทิ เร่ืองความปลอดภยัในศูนยบ์ริการ ระบบช่วงล่างและวธีิการถอดและ

การประกอบยาง พร้อมทั้งการตั้งศูนยถ่์วงลอ้ท่ีไดม้าตรฐาน เป็นตน้ 
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โครงการฝึกอบรมดา้นเทคนิคของกู๊ดเยยีร์ เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางดา้นการบริการดา้นยานยนตแ์ละยาง

รถยนตใ์หก้บัศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ทัว่ประเทศ ท่ีประสบผลสาํเร็จในการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บักูด๊

เยียร์ว่า พนักงานท่ีให้บริการดา้นเทคนิคนั้น สามารถมอบการบริการซ่อมรถยนต์และคาํแนะนาํท่ีดีท่ีสุด

ใหก้บัลูกคา้ทุกราย และยงัเป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมน้ีใหสู้งข้ึนไปอีก 

 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวม 

7,400,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง กู๊ดเยียร์ 

ประเทศไทยเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัทั้งส้ิน 

4,942,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั จาํนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยผูถื้อ

หุน้รายยอ่ย  

 

 

 

 

 

 

เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษทัผูผ้ลิตยางชั้นนาํของโลก สาํนกังานแห่งใหญ่

ตั้งอยูท่ี่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ ทั้งยงัดาํเนินธุรกิจในหลายภูมิภาคภายในสหรัฐอเมริกาเอง และบริษทัยอ่ย

ในภูมิภาคต่าง ๆ ทาํใหบ้ริษทัพฒันา ผลิต และมีตลาดยางท่ีเช่ือมโยงถึงกนั บริษทัยงัผลิต และจาํหน่าย

เคมีภณัฑท่ี์เก่ียวกบัยาง เป็นหน่ึงในผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย ผูใ้หบ้ริการรายใหญ่ของโลกสาํหรับยางรถบรรทุก และ

การหล่อดอกยาง เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนีทาํการผลิตจากโรงงานในประเทศต่าง ๆ 22 

ประเทศ มีโรงงานผลิตรวม 52 โรงงาน มีพนกังานทั้งประจาํ และชัว่คราวรวม 69,000 คนทัว่โลก  

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ไดใ้ห้สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัรการ

ผลิต และการใหบ้ริการทางดา้นเทคนิค เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ เทคโนโลยสีารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึง

นโยบายการดาํเนินงานแก่กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 11 รายการระหวา่งกนั  

  

กู๊ดเยียร์ อเมริกา 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 
 กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย 

 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 กู๊ดเยียร์ประเทศไทยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิต และจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยางรถยนต์ ยาง

เคร่ืองบิน และการหล่อดอกยางเคร่ืองบินสาํหรับตลาดในประเทศ และเพ่ือการส่งออก  

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัประกอบดว้ยการผลิตและจาํหน่ายยางรถยนตแ์ละยางเคร่ืองบิน บริษทัมีฐานการ

ผลิตในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ยางเคร่ืองบินเป็นผลิตภณัฑ์หลกัสําหรับการขายส่งออกต่างประเทศ และรายไดจ้ากการขายยางเคร่ืองบิน

ภายในประเทศเป็นจาํนวนท่ีไม่มีสาระสําคญั ผูบ้ริหารเช่ือว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระสําคญัระหว่างการเสนอ

รายงานตามส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการดาํเนินงานของกิจการในอดีตและการใช้

ดุลยพินิจเก่ียวกบักิจการ ดงันั้น บริษทัจึงเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีใชเ้กณฑส์ถาน

ท่ีตั้งของตลาดเพียงรูปแบบเดียว 

 

    หน่วย (ล้านบาท) 

รายได ้ ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ 

จาํหน่ายในประเทศ 1,734 43.35 1,844 47.28 1,738 43.77 

ส่งออก 2,266 56.65 2,056 52.72 2,232 56.23 

รวม 4,000 100 3,900 100 3,971 100 

อตัราเพ่ิม (ลด)ของมูลค่าจาํหน่าย  3.00  (2.00)  4.60 

 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ และบริการ 

ผลติภัณฑ์ของกู๊ดเยยีร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ 

  ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์  

 กู๊ดเยียร์ผลิตยางรถยนตท่ี์มีคุณภาพสูง และคุณค่าท่ียึดถือท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ นวตักรรมท่ีเป็นเลิศ และ

ความปลอดภยั โดยกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั คือ 

- ยางรถยนตน์ัง่   - ยางรถปิคอพั/รถตู ้

- ยางรถยนต ์SUV  - ยางสปอร์ต 

- ยางรันออนแฟลต 

- ยางรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์

 

  ผลติภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

กู๊ดเยียร์มีช่ือเสียงดา้นผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบินมากว่าศตวรรษทั้งแบบยางเรเดียล (Radial) และยาง

ผา้ใบ (Bias) กู๊ดเยียร์มีโรงงานผลิตยางเคร่ืองบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA, Danville) ประเทศบราซิล 

(Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย โดยประเทศไทยได้ถูกรับเลือกให้เป็นฐานการผลิตยางเคร่ืองบินใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไดแ้ก่  

- ยางเคร่ืองบินทัว่ไป (General Aviation Tires)  

- ยางเคร่ืองบินเจ็ทส่วนตวั (Business Jet Tires) 
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- ยางเคร่ืองบินเพ่ือการพาณิชย ์(Commercial Aviation Tires) และ 

- ยางเคร่ืองบินทางการทหาร (Military Aviation Tires) 

นอกจากผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบินแลว้ กู๊ดเยียร์ยงัเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบินด้วยการ

ให้บริการหล่อดอกยางเคร่ืองบิน (Retread) ซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายปฏิบติังาน รวมถึงยืดอายกุารใชง้านใหก้บัยาง

เคร่ืองบิน ดว้ยเทคโนโลยีระดบัสูงสาํหรับการหล่อดอกยางเคร่ืองบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงานสาํหรับหล่อดอกยาง

เคร่ืองบินในประเทศอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด ์และประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ทัว่โลก 

  

 2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

 การทาํตลาด และการแข่งขนัของบริษทั สามารถจาํแนกไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัซ่ึง

แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑย์างรถยนต ์และยางเคร่ืองบิน  

(1) ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์ 

ตลาดยางรถยนต์ 

นโยบายการตลาดหลกัของปี 2560 สาํหรับผลิตภณัฑย์างรถยนต ์คือ 

 

• การขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ ยงัเป็นกลยทุธ์หลกัในการสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อแบ

รนด์กู๊ดเยียร์อยา่งต่อเน่ือง และเพ่ิมการเจริญเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาด ในปี 2560  กู๊ดเยียร์ขยายสาขา

ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์จาํนวน 12 ร้านคา้ในปี 2560 โดยทั้งหมดตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีมีผูส้ัญจรหนาแน่น รูปแบบของ

ศูนยบ์ริการออโตแ้คร์ไดรั้บการปรับรูปโฉมใหม่เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์กู๊ดเยียร์ท่ีโดดเด่น มีบรรยากาศภายใน

ร้านท่ีทนัสมยั และแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้

และเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

 

• กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยไดท้าํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยียร์ทุกท่าน ท่ีร่วมกนัสร้างธุรกิจให้

เติบโตกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกนัตลอดทั้งปี เพ่ือทาํความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ของ

ตลาด และปรับแผนงานให้สอดคลอ้งแผนการขยายเครือข่ายร้านคา้ สะทอ้นถึงความตั้งใจของกู๊ดเยียร์ท่ีให้

ความสําคญักบัการลงทุนระยะยาว เพ่ือให้ตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยียร์ของเราทาํหนา้ท่ีแทนบริษทัในการ

เป็นช่องทางการติดต่อหลกัใหก้บัผูบ้ริโภค พร้อมกบัการสร้างประสบการณ์การบริการคา้ปลีกท่ีน่าประทบัใจ

แก่ลูกคา้ทุกคน 

 

• ความสาํเร็จในปีท่ีผา่นมาทางดา้นผลิตภณัฑ ์กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทยไดเ้ปิดตวัยางรถยนตร์ะดบัพรีเม่ียม กู๊ดเยียร์ 

อีเก้ิลเอฟวนั แอสซิมเมทริค 3 เพ่ือตอบรับความตอ้งการของสินคา้พรีเม่ียมยงัคงมีสูงในตลาด นอกจากน้ีใน

เดือนสิงหาคม 2560 กู๊ดเยียร์ฯไดเ้ปิดตวัยางสาํหรับรถ SUVรุ่นใหม่ล่าสุดเอฟฟิเช่ียนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ 

เอสยวูี โดยจดังานเปิดตวัยางรุ่นใหม่ร่วมกนัทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ จงัหวดับุรีรัมย ์ประเทศไทย ยางรุ่น

ใหม่น้ีไดรั้บการออกแบบโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นหลกั และนวตักรรมยางของรถยนตรุ่์น 

เอฟฟิเช่ียนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยวูี ไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือมอบประสบการณ์การขบัข่ีให้เงียบกวา่ 

และการเบรกท่ีมีประสิทธิภาพดีเยีย่มบนถนนเปียก 
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• ในส่วนของกลยทุธ์การส่ือสารตราสินคา้ บริษทัไดรุ้กตลาดมากข้ึนผา่นส่ือการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การ

สนบัสนุนรายการทีวี  หนงัสือพิมพ ์เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ของตราสินคา้ในวงกวา้ง และยงัคงใชส่ื้อทางดิจิทลัเพ่ือ

เขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีแนวโน้มในการใช้ส่ือดิจิทลัมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง กู๊ดเยียร์ยงัไดพ้ฒันาเน้ือหาใน

เวบ็ไซตข์องบริษทั และเฟสบุ๊คแฟนเพจเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน นอกจากการยกระดบัการรับรู้

แบรนด์ให้กบัผูบ้ริโภคแลว้ เรายงัพฒันาช่องทางการส่ือสารกบัตวัแทนจาํหน่าย โดยการส่งจดหมายข่าวราย

ไตรมาส ซ่ึงจดหมายข่าวน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่ือสารขอ้มูลสาํคญัเช่นผลิตภณัฑใ์หม่ และโปรโมชัน่ต่างๆ อีก

ทั้งเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจาํหน่ายอีกดว้ย  

 

กลุ่มลูกค้า และช่องทางจาํหน่าย เป็นไปตามรูปแบบการบริโภค คือ   

• ตลาดทดแทน (Replacement Market)  คือ ตลาดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือยางเพ่ือนาํไปเปล่ียน

กบัยางชุดแรกท่ีติดมาพร้อมกบัรถยนต ์ซ่ึงกู๊ดเยยีร์มีการจาํหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคผา่น

ตวัแทนจาํหน่ายยางภายในประเทศ รูปแบบช่องทางจาํหน่ายหลกัไดแ้ก่ 

- ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare), กู๊ดเยียร์ อีเกิลสโตร์ 

และกู๊ดเยยีร์ เซอร์วสิ เซนเตอร์  

- ผูแ้ทนจาํหน่ายคา้ส่ง (Wholesale Dealer) 

- ผูแ้ทนจาํหน่ายคา้ปลีก (Retailer, Multi-Brand)  

- โชวรู์มรถยนต ์(Car Showroom) 

- โมเดิร์นเทรด      

• ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทางการ

จาํหน่ายผ่านโรงงานประกอบรถยนต ์สาํหรับใชเ้ป็นยางชุดแรกท่ีติดมาพร้อมกบัตวั

รถยนต ์ 

• ตลาดต่างประเทศ (Export Market) เป็นการจาํหน่ายแก่บริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ใน

ต่างประเทศทุกภูมิภาคทัว่โลก กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นโรงงานท่ีสาํคญัสาํหรับผลิต

เพ่ือการส่งออกยางรถยนต ์

สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายไดใ้นหัวขอ้

ขา้งตน้ 

ภาวะการแข่งขัน 

ภาพรวมของตลาดและของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค และดชันีความเช่ือมัน่อุตสาหกรรม

ตลาด มีแนวโนม้เติบโตมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2560 การแข่งขนัในตลาดยางรถยนตท์ดแทนยงัคงทวีความ

รุนแรงข้ึน เน่ืองจากการแข่งขนัทางราคาของยางรถยนตร์ะดบัรอง  

 

ในสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง กู๊ดเยยีร์ฯยงัคงมีผลงานท่ีน่าพอใจ ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ไม่วา่จะเป็นะ

การประสบความสําเร็จในการขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการ กู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ การเปิดตวัยางรุ่นใหม่ เอฟฟิเช่ียนกริป 

เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยวีู เพ่ือรองรับแนวโนว้เติบโตของตลาดรถกลุ่มเอสยวู ีSUV ในระดบัพรีเม่ียม  
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นอกจากน้ีเรายงัมีการเติบโตในระดบัท่ีดีจากธุรกิจยางตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์เน่ืองจากทาํงานร่วมกบัผูผ้ลิต

รถยนตท์ั้งในประเทศ และต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดมากข้ึนในอนาคต  

 

(2) ผลติภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

ตลาดยางเคร่ืองบิน 

การตลาดของผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบินในปี 2560 กู๊ดเยยีร์ดาํเนินแผนการตลาดท่ีมุ่งเนน้ในดา้นการส่ือสารความเป็นเลิศ

ดา้นการบริการลูกคา้ คุณภาพของบริการและผลิตภณัฑ ์การสนบัสนุนดา้นเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐานสาํคญัท่ีเราไดย้ดืมัน่

ในการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจาํหน่าย  

กลุ่มลูกคา้หลกั คือ กลุ่มลูกคา้สายการบินในลกัษณะของกลุ่มผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบินเพ่ือ

การพาณิชย ์โดยเนน้สายการบินพาณิชยท์ั้งในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และกลุ่มลูกคา้เคร่ืองบินส่วนตวั 

ช่องทางการจาํหน่ายมีทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก สําหรับตลาดต่างประเทศ

กระทาํโดยการจาํหน่ายไปยงับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ และโดยบริษทักู๊ดเยียร์ท่ีรับผิดชอบในประเทศนั้น ๆ ส่วนการ

จาํหน่ายในประเทศไทยจะกระทาํโดยกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) เองซ่ึงความตอ้งการของตลาดจะแปรผนัตามภาวะ

เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวในประเทศท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของเท่ียวบินของสายการบิน

ต่าง ๆ 

 

สัดส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายได ้ในหวัขอ้ขา้งตน้ 

    

 2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์ และบริการ 

  

(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 

กู๊ดเยยีร์มีโรงงานสาํหรับผลิตยางรถยนต ์ยางเคร่ืองบิน และหล่อดอกยางเคร่ืองบิน จาํนวน 1 

โรง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัปทุมธานี  

 การจดัหาวตัถุดบิ หรือผลติภัณฑ์เพือ่จาํหน่าย 

บริษทัจดัหาวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตจากหลายแหล่ง วตัถุดิบทุกชนิดท่ีใชใ้นการ

ผลิตจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากศูนยท์ดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ กู๊ดเยยีร์ อินโนเวชัน่ เซนเตอร์ ประเทศลกัเซมเบอร์ก ก่อนท่ีจะนาํมาใชใ้นการผลิต วตัถุดิบ

หลกัท่ีสําคญัในการผลิตได้แก่ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) เส้นใยสังเคราะห์ 

(Nylon Fabric) สารเคมีต่างๆ นํ้ ามนัผสมยาง ผงคาร์บอนแบลค็ (Carbon Black) เสน้ใยเหลก็ (Steel Cord) เสน้ลวดขอบ

ยาง (Bead Wire) และวตัถุดิบอ่ืนๆ   

บริษทัมีนโยบายในการจดัหาวตัถุดิบทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผูผ้ลิต

เป็นหลกั ในปี 2560 บริษทัมีสัดส่วนการจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตในประเทศร้อยละ 88 และจากต่างประเทศร้อยละ 12 

เน่ืองจากวตัถุดิบบางชนิดไม่สามารถจดัหาไดใ้นประเทศไทย แยกไดด้งัน้ี 
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สัดส่วนการจดัหาวตัถุดบิแยกชนดิและสัดส่วนการจดัหา  

การจดัหาภายในประเทศ/

ต่างประเทศ 

ประเภทวตัถุดบิ สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

การจดัหาภายในประเทศ เสน้ใยสงัเคราะห์ (Fabric) 5 

เสน้ใยสงัเคราะห์ (Polyester) 9 

ผงคาร์บอนแบลค็ (Carbon Black) 5 

สารเคมี/ นํ้ามนัผสมยาง (Chemical, Oil Pigment) 16 

เสน้ลวดขอบยางและอ่ืน ๆ (Bead Wire) 3 

เสน้ลวดโครงยาง (Tire Wire Creel) 6 

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 6 

ยางสงัเคราะห์ (Synthetic Rubber) 38 

รวมสัดส่วนการจดัหาภายในประเทศ 88 

การจดัหาจากต่างประเทศ เสน้ลวดขอบยางและอ่ืน ๆ (Bead Wire) 1 

เสน้ใยสงัเคราะห์ (Polyester) 1 

สารเคมี/ นํ้ามนัผสมยาง (Chemical, Oil Pigment) 3 

ยางสงัเคราะห์ (Synthetic Rubber) 6 

เสน้ลวดโครงยาง (Tire Wire Creel) 1 

รวมสัดส่วนการจดัหาจากต่างประเทศ 12 

รวมสัดส่วนการซือ้วตัถุดบิ  100 

 

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติ หรือการกาํจดัวตัถุดบิเหลอืใช้ 

กู๊ดเยยีร์ใหค้าํมัน่สญัญาวา่จะปฏิบติังาน ดว้ยการยดึถือนโยบายคือ “การสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัทั้งขณะปฏิบติังาน 

หรือนอกเวลางาน” และ “การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน” ในฐานะท่ีกู๊ดเยียร์เป็นองค์กรระดบัโลกท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม กู๊ดเยียร์จึงปฏิบัติงานโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทั้ งด้านกฎหมาย และจริยธรรม เพ่ือบรรลุ

เจตนารมณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจ และการรักษาส่ิงแวดลอ้มในการคงไวซ่ึ้งคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังาน ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม บริษทัมีมาตรการจัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายกาํหนดโดยแบ่งเป็น 3 ดา้นหลกั คือ 

  (1) นโยบายการจดัการของเสียทีเ่กดิจากกระบวนการผลติยาง  

 ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย ได้แก่ 

พลาสติก และยาง เศษไม ้เหล็ก โลหะ และของเสียท่ีเป็นอนัตราย ไดแ้ก่ ผา้ปนเป้ือนนํ้ ามนั สารเคมีหมดอาย ุนํ้ ามนัใช้

แลว้ หลอดไฟใชแ้ลว้ ตลบัหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ภาชนะปนเป้ือน กระป๋องสี  

 กู๊ดเยียร์จดัการกาํจดัของเสียทั้งสองประเภทในโรงงานอยา่งมีระบบ โดยมีโรงกาํจดัขยะ

สําหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพ่ือขนยา้ยไปกาํจดัตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบ

อิสระ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ังเพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ การผลิตสินคา้ของ กู๊ดเยียร์จะไม่

ก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบใด ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คียงโรงงาน  
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(2) การตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิง้จากกระบวนการผลิต บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนก่อสร้างและ

เดินระบบในการบาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต โดยระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบตกตะกอน (Activated sludge) 

อีกทั้งมีการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าหลงัจากทาํการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าเสียอีกขั้น เพ่ือให้มัน่ใจวา่นํ้ าท่ีเราไดป้ล่อยออก

สู่ลาํรางสาธารณะนั้นมีคุณภาพผ่านตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  พารามิเตอร์ท่ีตรวจ ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บี

โอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สารแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ )H2S(, นํ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) โดยผู ้

ตรวจสอบภายนอกทุก ๆ 1 เดือน  

 

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบปริมาณ

การปล่อยอากาศท่ีระบายออกจากปล่องระบายอากาศท่ีออกจากโรงงาน พารามิเตอร์ท่ีตรวจ ไดแ้ก่ ปริมาณฝุ่ น (TSP), 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), ปริมาณค่า

ควนัดาํ )Opacity(, ออกซิเจน (O2) โดยผูต้รวจสอบจากภายนอกบริษทั ทุก ๆ 6 เดือน 

  

ข้อพพิาทหรือการถูกฟ้องร้องเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพพิาทดงักล่าว 

กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2560 จากชุมชนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทาง

บริษทัไดท้าํหนงัสือเพ่ือตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสํานกังานเทศบาลเมือง

คลองหลวงเรียบร้อยแลว้ 

 

 2.4 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ เฉพาะงานทีม่มูีลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน 

  - ไม่มี - 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

3.1 ความเส่ียงต่อการดาํนนิธุรกจิของบริษัท  

(1) ความเส่ียงด้านการเงนิ  

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

และความเส่ียงจากสินเช่ือ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศ และ

รายการซ้ือจากต่างประเทศท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดท่ีฝากไวก้บัสถาบนัการเงินและเงินลงทุนอ่ืน ความเส่ียงจากสินเช่ือเกิดข้ึนจากการขายสินเช่ือและเงิน

ฝากกบัสถาบนัการเงิน บริษทัไม่มีนโยบายในการใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวน

จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเป็นเฉพาะกรณี  

 

บริษทัไดรั้บดอกเบ้ียจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้ น บริษทับริหารความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนและอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั  

 

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมากราย

ท่ีครอบคลุมถึงลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภค ฝ่ายบริหารเช่ือว่าไม่มีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือใน

ลูกหน้ีการคา้มากไปกวา่จาํนวนท่ีสาํรองไวเ้ผื่อการเรียกชาํระหน้ีไม่ได ้ 

 

บริษทัไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษทั ฝากเงินไว้

กบัสถาบนัทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษทัจะจาํกดัความเส่ียงโดยการกระจายเงินฝากไม่จาํกดั

เฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหน่ึงและสาํหรับเงินสดส่วนเกินจะนาํไปลงทุนในเงินลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าหรือเงิน

ลงทุนท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงท่ีครบกาํหนดชาํระ 90 วนั บริษทัไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุนดงักล่าว  

 

(2) ความเส่ียงด้านวตัถุดบิ  

บริษทัจัดซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต ทั้ งจากผูค้า้ในประเทศและต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผง

คาร์บอนดแ์บล็ค เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภณัฑต์่าง ๆ เป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตยางรถยนต ์ซ่ึงวตัถุดิบในแต่ละ

ชนิดสามารถจดัหาไดจ้ากผูผ้ลิตทั้ งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการ จดัหา

วตัถุดิบและติดตาม ประเมินผล การบริหารการใชว้ตัถุดิบอยา่งเป็นระบบ และจดัทาํแผนรองรับกรณีเกิด ภาวะการขาด

แคลนวตัถุดิบ หรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ บริษทัร่วมมือกบับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน เพ่ือ

ป้องกนัและบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบและการผนัผวนของราคา วตัถุดิบร่วมกนั ซ่ึงจากความ

ร่วมมือกนัน้ี ทาํใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจในแผนรองรับปัญหาและความเส่ียง และมัน่ใจ วา่สามารถรับมือกรณีเกิดการขาด

แคลนวตัถุดิบได ้ซ่ึงจะลดความเสียหายต่อการผลิตของบริษทั 
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3.2 ความเส่ียงด้านการตลาด 

(1) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM)  

 

ความเส่ียงดา้นการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์ คือ การแปรผนัตามตลาดรถยนต ์ซ่ึงความตอ้งการใชย้าง

รถยนตข์องตลาด  OEM ข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตรถยนตข์องผูป้ระกอบธุรกิจยานยนตท่ี์มีฐานการผลิตในประเทศ  

 

แมว้่าตลาดน้ีจะมีอตัรากาํไรไม่มากเท่าตลาดยางรถยนต์ทดแทน แต่ก็มีความสําคญัต่อกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เพราะ

ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนยางใหม่ท่ีเป็นแบรนดแ์ละชนิดเดียวกบัท่ีติดมากบัรถยนต ์ 

 

นอกจากน้ี ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของยอดขายรถยนตใ์นประเทศในปี 2560 อาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการ

ยางของตลาดรถยนตโ์ดยรวมในอนาคต ซ่ึงกู๊ดเยียร์ไดป้ระเมินความเส่ียงในจุดน้ีไวแ้ลว้ และบริหารจดัการความเส่ียง

ดว้ยการเพ่ิมยอดจาํหน่ายในตลาดอ่ืน รวมถึงการหาฐานลูกคา้ในอนาคตของตลาด OEM เพ่ิมมากข้ึน 

 

(2) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) 

 

ความตอ้งการใชย้างรถยนตใ์นตลาดยางรถยนตท์ดแทน (Replacement Market) ข้ึนอยูก่บัปริมาณรถยนตท่ี์ยงัใชง้านอยู ่ 

ซ่ึงมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละปี รายไดห้ลกัของกู๊ดเยยีร์มาจากการจาํหน่ายยางรถยนตใ์นตลาดยางรถยนต์

ทดแทนซ่ึงมีอตัรากาํไรท่ีสูงกวา่ตลาด  OEM ดงันั้นตลาดยางรถยนตท์ดแทนจึงมีภาวะการแข่งขนัท่ีสูงมาก   

 

นอกจากน้ีดว้ย จาํนวนผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายยางรถยนตใ์นประเทศไทยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ทาํให้การแข่งขนัสูงข้ึนตามไป

ดว้ย   โดยเฉพาะการเขา้มาทาํตลาดของยางรถยนตร์ะดบัรองและยางรถยนตจ์ากประเทศจีน ซ่ึงใชก้ลยทุธ์การตดัราคา

ทาํให้ภาวะการแข่งขนัในตลาดดุเดือดมากยิ่งข้ึน อีกปัจจยัหน่ึงคือราคาวตัถุดิบท่ีเป็นปัจจยัหลกัของยุทธศาสตร์ดา้น

ราคา ส่วนปัจจยัเส่ียงจากภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองยงัประเมินวา่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโต

ของตลาดในปี 2560 

 

เน่ืองจากสภาวะตลาดท่ีมีความไม่แน่นอน กู๊ดเยียร์จะดาํเนินการตามยทุธศาสตร์อยา่งเขม้ขน้ ในการขยายช่องทางการ

กระจายสินคา้ เพ่ิมความรู้จกัแบรนด ์และรักษาความคล่องตวัในการปรับแผนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 

เพ่ือสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กับลูกคา้เก่าและใหม่ และเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขนัในตลาดยางรถยนต์

ทดแทน กู๊ดเยียร์จะมุ่งเนน้การยกระดบัของแบรนด์และผลิตภณัฑใ์นดา้นคุณภาพ นวตักรรม และความปลอดภยั ดว้ย

เหตุน้ี เราจึงเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ิมการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคและตวัแทนจาํหน่ายใหม้ากข้ึน และริเร่ิมแคมเปญส่งเสริม

การขายท่ีดียิง่ข้ึน นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนกัดีวา่ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงของกู๊ดเยยีร์ตอ้งควบคู่ไปกบับริการคุณภาพสูง

เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด ดงันั้นเพ่ือเป็นการบริหารจดัการความเส่ียงในส่วนน้ี บริษทัจะเนน้การ

ขยายเครือข่ายกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ ซ่ึงจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกู๊ดเยยีร์เป็นหลกั 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 

 

- 18 - 

ตลาดยางเคร่ืองบิน 

ปัจจยัเส่ียงสําหรับตลาดยางเคร่ืองบินในส่วนของตลาดส่งออกเก่ียวเน่ืองกบัสภาวะเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและทวปี

อเมริกาซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเท่ียวบิน อยา่งไรก็ตาม  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  ธุรกิจการบินมีการเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง มีปริมาณการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ช่วยชดเชยการส่งออกใน

ตลาดอ่ืน  

 

สาํหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบนัความตอ้งการยางเรเดียลเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงบริษทับริหารจดัการความตอ้งการในส่วนน้ี

ดว้ยการนาํเขา้ยางประเภทดงักล่าวจากบริษทัในเครือของกู๊ดเยยีร์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่ม 

 

3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้หลกัทรัพย์ 

บริษทั เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ท่ีจดทะเบียนและตั้งอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ถือหุน้ของบริษทั

จาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่าย ดงันั้น บริษทัจึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ บริษทัเดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์

แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ในการดาํเนินกิจการและการบริหารงานของบริษทั บริษทัตอ้งอาศยัความร่วมมือกบั

บริษทั เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ในดา้นเทคโนโลยใีนการผลิต เทคโนโลยทีางดา้นวตัถุดิบ การ

พฒันาผลิตภณัฑ ์การจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการบริหารงาน การพ่ึงพานั้นบริษทัมีความเส่ียงใน

ดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองถา้หากมีการเปล่ียนแปลงจากผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 

 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั  

มูลค่าสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์สาํคญั ดงัน้ี  

ประเภทสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี  

(พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

1) ท่ีดินและอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 677,313 ไม่มีภาระผกูพนั 

2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ 

บริษทัเป็นเจา้ของ 1,337,939 ไม่มีภาระผกูพนั 

3) เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 

บริษทัเป็นเจา้ของ 31,807 ไม่มีภาระผกูพนั 

4) ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 5,548 ไม่มีภาระผกูพนั 

5) งานระหวา่งก่อสร้างและ

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 1,376,544 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  3,429,151  
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บนัทึกเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงไม่มีการคิด

ค่าเส่ือมราคาเน่ืองจากมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั บริษทัใชว้ิธีเส้นตรงในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยทุ์ก

ประเภท บริษทัไดป้ระมาณอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 44 ปี 

อาคาร 10 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนทนัที 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของ การปรับปรุง

ให้ดีข้ึนอยา่งสาํคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะ

ทาํใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกวา่การใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกั

จะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง กาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่าย

คาํนวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (สิทธิบัตร สัมปทาน ลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า) 

-ไม่มี- 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  

5.1 คดทีีอ่าจมผีลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษทัไม่มีคดีซ่ึงอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด รวมทั้งไม่มีคดีท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน 

ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด 

5.2 คดทีีก่ระทบต่อการดาํเนินธุรกจิอย่างมนีัยสําคญั (ไม่สามารถประเมนิเป็นตวัเลขได้) 

บริษทัไม่มีคดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

5.3 คดทีีไ่ม่ได้เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบริษัท 

  บริษทัไม่มีคดีซ่ึงเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 
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6.  ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลสําคญัอืน่ 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป  

 ช่ือบริษัท บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

 ทะเบียนบริษัทเลขที ่ 0107537001188  (เดิมเลขท่ี บมจ. 365) 

ประกอบธุรกจิ ผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์ยางเคร่ืองบินสาํหรับตลาดในประเทศ

และเพ่ือการส่งออก และใหบ้ริการหล่อดอกยางเคร่ืองบิน 

 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ และโรงงาน เลขท่ี 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง   

  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 12120   

 จาํนวนพนกังาน 839 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

 โทรศัพท์ 0-2909-8080-8   

 โทรสาร 0-2909-8097 

 โฮมเพจ www.goodyear.co.th 

ทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

ทุนเรียกชําระแล้ว 74,000,000 บาท 

หุ้นสามญั 7,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

 รายละเอยีดนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10  

-ไม่มี- 

 

 รายละเอยีดของบุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

ผูส้อบบญัชี   นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

179/74-80 ถนนสาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2344-1000 หรือ 0-2286-9999 

โทรสาร 0-2286-5050 

ท่ีปรึกษากฎหมาย   บริษทั ติลลิกีแอนดกิ์บบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

    อาคารศุภาลยัแกรนดท์าวเวอร์ ชั้น 26 เลขท่ี 1101  

    ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

    โทรศพัท ์0-2653-5555 โทรสาร 0-2653-5678 

 6.2 ข้อมูลสําคญัอืน่  -ไม่มี- 

http://www.goodyear.co.th/
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ส่วนที ่2 

การจัดการ และการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ว 

 

จาํนวนทุนจดทะเบียน   74,000,000 บาท 

จาํนวนทุนชาํระแลว้  74,000,000 บาท 

หุน้สามญั     7,400,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ             10 บาท  

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน                   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั  GYT 

  

 หุ้นประเภทอืน่ทีม่สิีทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 

 -ไม่มี- 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 

 

-ไม่มี- 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561  

ลาํดบั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

1. The Goodyear Tire & Rubber Company 4,942,418 90.26 

2. บริษทั บุญเพ่ิมพนู จาํกดั 419,160 5.66 

3. BNP Paribas Securities Services, London Branch 385,400 5.21 

4. บริษทั ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จาํกดั 209,864 2.84 

5. บริษทั ศรีพ่ีนอ้ง จาํกดั 208,240 2.81 

6. บริษทั บุญทรง จาํกดั 141,900 1.92 

7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 79,600 1.08 

 กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 30,600 0.41 

 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 5,500 0.08 

  115,700 1.57 

8. บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั 73,480 0.99 
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9. นางดาราวลัย ์สาลกัษณ์ 33,200 0.45 

10. บริษทั วรวฒัน์ จาํกดั 33,000 0.45 

 รวม 6,678,062 90.26 

(2) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณืมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

(3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออ

อกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

- ไม่มี- 

 7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

  

  -ไม่มี- 

 

 7.4 การจ่ายเงนิปันผล 

 

บริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั การจ่ายเงินปันผลใดๆ ของ

บริษทัจะตอ้งกระทาํภายในกาํหนด 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมของผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ บริษทั

จะแจง้การประกาศจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือตีพิมพป์ระกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนงัสือพิมพ ์เงินปันผลให้

เป็นไปตามจาํนวนของหุน้และมีจาํนวนเท่ากนั 

 

  ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 3 ปีของบริษัท 

รอบผลประกอบการ 1/01/2559-

31/12/2559 

1-01/2558-

31/12/2558 

1/01/2557-

31/12/2557 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 280 385 237 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 37.77 52.09 32.05 

อตัราเงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) 20 20 20 

อตัรา Dividend Yield (%) 4.44 4.52 4.88 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ 

(%) 53 38 62 

เงนิปันผลจ่ายรวมทั้งส้ิน (ล้านบาท) 148 148 148 

 

  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

The Goodyear Tire & Rubber Company 4,942,418 90.26 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือและตาํแหน่งกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จํานวนคร้ัง

ทีเ่ข้าร่วม

ประชุม

สามญั

ประจําปีผู้

ถือหุ้น 

ปี 2560  

รวม 1 คร้ัง 

จํานวนคร้ังที่

เข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ 

ปี 2560  

รวม 4 คร้ัง 

จํานวนคร้ังที่

เข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี 2560  

รวม 4 คร้ัง 

จํานวนคร้ังที่

เข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

ธรรมาภิบาล 

ปี 2560  

รวม 4 คร้ัง 

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ือง

ฟุ้ง 

ประธานกรรมการ 1/1 4/4 - 4/4 

กรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล 

2. นายฟินบาร์ โอ คอน

เนอร์ (Mr. Finbarr 

O’Connor) 

กรรมการบริหาร 1/1 4/4 - - 

กรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล  

(ดาํรงตาํแหน่งตาม

มติคณะกรรมการจาก

การประชุม

คณะกรรมการคร้ังท่ี 

4/2017 วนัท่ี 3 

พฤศจิกายน 2560) 

3. นายพิพฒัน์ 

วรพิพฒัน์ 

กรรมการบริหาร 1/1 4/4 - 4/4 

กรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล (ออกจาก

ตาํแหน่งตามมติ

คณะกรรมการจากการ

ประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 4/2017 วนัท่ี 3 

พฤศจิกายน 2560) 

4. นายแอนดรูว ์ไมเคิล 

คูเปอร์ 

(Mr. Andrew Michael 

Cooper) 

กรรมการ (แต่งตั้งตาม

มติคณะกรรมการจาก

การประชุม

คณะกรรมการคร้ังท่ี 

- 1/4 - - 
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 4/2017 วนัท่ี 3 

พฤศจิกายน 2560) 

5. นายโอลิเวอร์ โกลล ์ 

(Mr. Oliver Gloe)  

กรรมการ 1/1 4/4 - - 

6. นายวฮีอง เคก็  

(Mr. Wee Hong Kek) 

กรรมการ 1/1 4/4 - - 

7. นายอรรถพร ข่าย

ม่าน 

กรรมการอิสระ 1/1 4/4 4/4 - 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. นายเยบ็ ซู ชวน 

(Mr.Yeap Swee 

Chuan) 

กรรมการอิสระ 1/1 3/4 3/4 3/4 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ

สรรหาและธรรมาภิ

บาล 

9. นางสาวชนาพรรณ 

จึงรุ่งเรืองกิจ 

กรรมการอิสระ 1/1 3/4 3/4 3/4 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล 

หมายเหตุ  (1) คุณสมบติัของกรรมการบริษทัปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

(2) นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี (Mr. Christopher Delaney) ลาออกจากคณะกรรมการ เม่ือ 3 

พฤศจิกายน 2560 

(3) นายเยบ็ ซู ชวน ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและ      ธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 4/2017 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เน่ืองจากติด

ภารกิจเร่งด่วน 

(4) นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล คร้ังท่ี 3/2017 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 

เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน 

 

(1) กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

นายฟินบาร์ โรแลนด ์โอคอนเนอร์ และนายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

 (2)  โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ 

(ก) กรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระของบริษทัมีจาํนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกรรมการทั้งคณะซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์รายช่ือกรรมการอิสระของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560ด ังน้ี 



บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 

- 26 - 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2. นายเยบ็ ซู ชวน 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ

สอบทานงบการเงิน 

   2. นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

1. นายเยบ็ ซู ชวน  ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

2. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

  3. นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

  4.  นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

 หมายเหตุ  นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ ลาออกจากตาํแหน่งตามมติคณะกรรมการจากการประชุม

คณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2017 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

 

8.2 ผู้บริหาร 

รายช่ือและตาํแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) 

2. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย (Sales Director) 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

  

 เลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในการ

จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารสาํคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั รวมถึง

เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนาใหป้ระธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
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• ใหค้าํแนะนาํ ดูแลประสานงาน และติดตามใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติคณะกรรมการและมติผูถื้อหุน้ ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและประชุมผูถื้อหุน้ 

• จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

• เสนอแนะหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นและเหมาะสมใหแ้ก่คณะกรรมการ 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกบั

หน่วยงานภายนอกท่ีกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน 

• กาํกบัดูแลการจดัการบริษทั รวมถึงการจดัทาํและการเกบ็รักษาเอกสารท่ีสาํคญัของบริษทั 

• ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษทั และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม

ธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย แนวทางปฏิบติัของสากลและบริษทัชั้นนาํต่างๆ เป็นประจาํ 

• ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเร่ืองร้องเรียนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนผา่นเขา้มาในระบบการ

รับเร่ืองร้องเรียนของบริษทั 

• หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง (ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556) ใหน้างสาวณภทัร ธญัญกุลสัจจา ดาํรง

ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั และปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏใน

เอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด 

และความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และ

อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัการทาํหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะ

ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงิน สาํหรับปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ประธานกรรมการ 500,000 บาท  

- กรรมการอ่ืนท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั ท่านละ 350,000 บาท  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท  

- ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  100,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 75,000 บาท  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้รวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืนแลว้ โดยไดรั้บ

อนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49 วนัท่ี 25 เมษายน 2560  

 (2) โบนสั   -ไม่มี- 

 (3) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน -ไม่มี- 

 

8.5  บุคคลากร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

(1) จาํนวนพนกังาน 

บริษทัมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน  839 คน  

 

)2(  จาํนวนพนกังานแต่ละสายงาน 

พนกังานประจาํสาํนกังาน  114 คน  

พนกังานประจาํฝ่ายผลิต          725           คน 

 

(3) ผลตอบแทนรวมของพนกังาน ในปี 2560 เป็นจาํนวน 570 ลา้นบาท0

1 

 (4) นโยบายในการพฒันาพนกังาน  

 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานของบริษทั อนัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ

การนาํมาซ่ึงทีมท่ีดีท่ีสุดและมีความสามารถ ซ่ึงนาํมาสู่การพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นกลยุทธ์ใน

การขบัเคล่ือนองคก์รของกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก บริษทัใหก้ารสนบัสนุน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาตนเอง

เพ่ือยกระดบัความสามารถ ความรู้ ทกัษะเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

  

                                                           
1 งบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 13 หน้า 30 
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9.    การกาํกบัดูแลกจิการ 

  

 9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

   

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 5 หมวด ดงัน้ี 

• สิทธิของผูถื้อหุน้ 

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

• บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัปฏิบติัตามปรัชญาองคก์รท่ีตราไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัสําหรับ

การปฏิบติังานของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ทัว่โลก ซ่ึงคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฉบับน้ีช่วยให้พนักงานของเราเข้าใจว่าบริษทัดาํเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงและ

ปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมเพ่ือคงไวซ่ึ้งช่ือเสียงท่ีดีของเรา ควบคู่ไปกบัคุณค่าท่ีเรายดึถือ คือ 

การดึงดูด พฒันา และคงไวซ่ึ้งทีมท่ีดีท่ีสุดขององคก์ร การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างและรักษา

สัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า ผูบ้ริโภค หุ้นส่วนทางธุรกิจ และการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และเหนือกว่าความ

ค า ด ห ม า ย เ พ่ื อ นํ า ม า ซ่ึ ง ผ ล ต อ บ แ ท น ท่ี ดี  โ ป ร ด ดู ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ท่ี  

http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/ 

พนกังานของเราทัว่โลก ยดึถือหน่ึงในคุณค่าของกู๊ดเยยีร์ท่ีสาํคญัร่วมกนัประการหน่ึง คือ การ

ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะอยูใ่นขณะทาํธุรกรรมสาํคญัของ

บริษทั การเขา้ร่วมประชุมสาํคญั หรือแมก้ระทัง่การเขา้ร่วมสัมนาทางธุรกิจท่ีไม่เป็นทางการกต็าม 

นอกจากน้ี ในฐานะท่ีเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริษทั

อเมริกนั บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานจริยธรรมระดบัสูง

และการกาํกบัดูแลการรายงานทางการเงิน 

 

 9.2 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 

บริษทัมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งส้ิน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) คณะกรรมการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั โปรดดูหวัขอ้ท่ี 8.1 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 

1. เป็นผูน้าํและบริหารบริษทัตามวสิัยทศัน์งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
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2. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้  

3. พิจารณาอนุมติัรายการท่ีสาํคญั เช่น โครงการลงทุนใหม่ หรือการซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีมีสาระสาํคญั

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนด และการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลให้มี

กระบวนการให้การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และการติดตามผล 

6. คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจอนุมติัรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทั  

(2) กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัแก่พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใดท่ีทาํกิจการ

ใหก้บับริษทั โดยจะเป็นผูท้าํการประจาํหรือไม่ประจาํกไ็ด ้

(3) กาํหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือ

หลายคนหรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

ในการเขา้ทาํรายการต่อไปน้ี ให้พิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังโดยกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าไว้

ตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธาน

กรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมและกาํหนดวาระการประชุมตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 

วนัเพ่ือใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ 

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหนา้ท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ยา่ง

เพียงพอสําหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสําคญัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ตดัสินดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง 

เลขานุการบริษัททําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประสานงานกับ

คณะกรรมการ จดัประชุม และจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม ทะเบียน
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กรรมการ สนบัสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อกบัผูถื้อหุ้น ติดตามให้องค์กรมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 การรายงานการมส่ีวนได้เสีย 

บริษทักาํหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

หรือเม่ือเปล่ียนแปลง และให้ทบทวนขอ้มูลทุกปีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

การปฐมนิเทศ การอบรม และพฒันาความรู้กรรมการ 

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบ และขอ้มูล

ธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการส่งเสริมให้

กรรมการไดพ้ฒันาความรู้ต่อการทาํหนา้ท่ีโดยเห็นว่ากรรมการควรไดรั้บการอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตรพ้ืนฐาน 

 

 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และทั้ งคณะปีละ 1 คร้ัง (Self-

Assessment) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ

บริษทัท่ีกาํหนดไว ้โดยมีหวัขอ้ในการประเมิน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  แบบประเมินตนเองของกรรมการ 

 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

(2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ 

(4) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

(7) การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 

(8) การปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ  

 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูหวัขอ้ท่ี 8.1 

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
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2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง

นอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โปรดดูหวัขอ้ท่ี 8.1 

กรรมการสรรหาและธรรมภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการขอลาออก

ก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ให้แจง้ต่อบริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งแทนใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่ง 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมดีงันี ้

1. ประเมินและคดัเลือก หรือแนะนาํคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการคดัเลือกกรรมการ 

2. จดัทาํหลกัการในการคดัเลือกกรรมการใหม่ และคดัและจดัหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการ 

3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการท่ีอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 
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4. พิจารณาและทาํความเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ รวมถึงทกัษะของคณะกรรมการ เพ่ือประสิทธิของคณะกรรมการทั้งหมด 

5. คดัเลือกกรรมการผูต้อ้งสับเปล่ียนตวั ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ 

7. พัฒนาและทบทวน อย่างน้อยปีละคร้ัง หลักปฏิบัติงานและให้ความเห็นเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

คณะกรรมการ 

8. พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัธรรมาภิบาลเป็นคราวๆ ไป 

9. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรายงานประจาํปี เก่ียวกบักิจกรรมของคณะกรรมการ 

10. ทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมอบหมายโดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป  

 

(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) 

 

กรรมการบริหารมีหน้าท่ีดาํเนินการและจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการอ่ืนเป็นกรรมการบริหารรายช่ือกรรมการบริหารในปี 2560 ประกอบไป

ดว้ย 

1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการบริหาร (Sales Director-Thailand) 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 

- 34 - 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

  

(1) กรรมการอสิระ 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนกรรมการทั้ งหมดเพ่ือให้ความเห็นอนัเป็นอิสระเก่ียวกบักิจการท่ีสําคญัของบริษทั บริษทัมีกรรมการอิสระ

จาํนวนสามท่านจากกรรมการจาํนวนเกา้ท่าน หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 33.33 ตามจาํนวนขั้นตํ่าท่ีกาํหนด กรรมการ

อิสระของบริษทัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2. นายเยบ็ ซู ชวน 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

 

บริษัทได้กาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระไว้ดงันี ้

1. ไม่มีธุรกิจหรือการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน 

2. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลกูจา้ง หรือพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัใน

เครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั นอกจากน้ี จะตอ้งไม่เป็นท่ี

ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน และการบริหารงาน

ในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

5. ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. ตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

(2) กระบวนการสรรหากรรมการ 

บริษทัคดัเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอช่ือ เม่ือไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษทัแลว้ จากนั้นผูถื้อหุน้จะเป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการของ

บริษทั ผูล้งทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการแต่งตั้ งกรรมการ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ ธุรกิจ ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น จาํนวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากบัหรือไม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในสามของคณะกรรมการ  

 

การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระทาํในการประชุมผูถื้อหุน้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. หน่ึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้เท่ากบัหน่ึงหุน้ 
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2. การเลือกกรรมการอาจใชว้ิธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือคราวละหลาย ๆ 

คนตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตาม

จาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนท่ีไดรั้บ

เลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ทั้งน้ี บริษทักาํหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและโปร่งใสตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยการให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหนา้ 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการของบริษทั และเพ่ือคดัสรรบุคคลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทั www.goodyear.co.th/news และเวบ็ไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารเป็นผูส้รรหาผูบ้ริหารเม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  

 บริษทัไม่มีการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนน้ี 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นอยา่งยิ่ง พนกังานทุกระดบั

ของบริษทั จะตอ้งใชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งระมดัระวงั จะตอ้งรักษาขอ้มูลและเอกสารของบริษทัไม่ให้

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้โดยจะตอ้งใหอ้ยูใ่นกรอบหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น  

 

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั นาํขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษทั 

ไปเปิดเผยหรือใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั ขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวขอ้งจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เช่น ผู ้

ตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ขอ้มูลท่ีสาํคญัจะไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นไปตามกฎ

และระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษัทได้กาํหนดนโยบายการหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไวใ้นคู่มือ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

• ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล

ภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในอนัมีสาระสาํคญัเก่ียวกบักู๊ดเยยีร์ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

http://www.goodyear.co.th/news
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• หา้มไม่ใหผู้บ้ริหาร พนกังาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล

ภายในใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตวั หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูอ่ื้นเพ่ือ

ผลประโยชน์ทางการเงินของผูอ่ื้น และ 

• ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และ ผูอ้าศยั หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานท่ี

ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  ,แนะนาํให้ผูอ่ื้นซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยข์องกู๊ด

เยียร์แทนตนเอง หรือเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลอนั

เป็นสาระสาํคญั เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจาํปีเก่ียวกบักู๊ดเยยีร์เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาอนุมติัผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในท่ีประชุมคร้ังท่ี 1/2017 และไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 49 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 โดยพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้

ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 โดย

กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 

จํานวนปีที่ลงลายมอืช่ือ

รับรองงบการเงินของ

บริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั 4526 1 ปี (ปี 2560) 

2. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกลุ 4174 - 

3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 4474 - 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2560 (บาท) 

ค่าสอบบญัชี 1,900,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ  ไม่มี 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ 

 

(1) รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ 7.1 

 (2) รายงานผลการปฏิบัตคิวามคบืหน้าการปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที ่ 5 หมวดตามที่ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเป็นแนวทางไว้  

 

• สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัและใหค้วามเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การ

มีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใช้

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ บริษทัไดใ้หข้อ้มูลและแจง้รายละเอียดสถานท่ี วนั และเวลา ท่ี

จะจดัประชุม และใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัวาระหรือเร่ืองท่ีจะตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมครบถว้น โดยบริษทัได้

จดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูถื้อหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียน ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยก่อน

วนัประชุม 14 วนั แลประกาศหนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน 3 วนัติดต่อกนัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชุม 

ก่อนการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และ
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ส่งคาํถามท่ีประสงค์จะให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ไปยงับริษทัล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุม  

 

ในวนัประชุมบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน รวมทั้ งกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบ

คาํถามต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบนัทึกขอ้คิดเห็น ขอ้ซักถามไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้

ประชุมสามารถตรวจสอบไดง่้ายในภายหลงั อีกทั้ง ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม ได้

ซกัถามขอ้สงสัย ซ่ึงกรรมการของบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามในวนัประชุมตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้และผู ้

ถือหุน้ไดอ้อกเสียงเห็นชอบในทุกวาระ บริษทัเผยแพร่มติท่ีประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และเวบ็ไซตข์อง

ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม  

 

• การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 

บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดัสรรเวลาการประชุม

และให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ถามคาํถามและใชสิ้ทธิในการเลือก

กรรมการ  

 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการมอบอาํนาจใหต้วัแทนมาประชุมและใชสิ้ทธิในการออกเสียงแทนได ้โดยสามารถเลือก

มอบอาํนาจให้แก่กรรมการอิสระเป็นตวัแทนในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น และบริษทัได้

แนบประวติัของกรรมการอิสระไปพร้อมกบัเอกสารการแจ้งประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ในระหว่างการประชุม 

บริษทัไดใ้หผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้

โตแ้ยง้ในภายหลงั ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษทั บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้ ง

กรรมการเป็นรายบุคคล  

 

• การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

 

บริษทักาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการ

ดํา เ นินธุรกิจ ผู ้มี ส่วนได้เ สียสามารถเข้า ถึงคู่ มือจรรยาบรรณในการดํา เ นินธุรกิจ ผ่านช่องทาง 

www.goodyear.ethicspoint.com 

- แนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งที่เป็นธรรม โดยบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ รวมถึง

การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของบริษทัคู่แข่ง บริษทัจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

มาตรฐานจริยธรรมสูงสุด  

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษทักาํหนดนโยบายต่อตา้นการติด

สินบน รวมถึงมีการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานระดบัปฏิบติัการ ผูบ้ริหาร ในทุกปีในรูปแบบของการอบรม

ออนไลน์ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวกาํหนดข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 

(United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ก า ร ติ ด สิ น บ น แ ห่ ง

ราชอาณาจกัรโดย “ห้ามมิให้ผู้ ร่วมค้า ตัวแทน ผู้จัดจาํหน่าย ของกู๊ดเยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ 

http://www.goodyear.ethicspoint.com/
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หรือรับเงินโดยวิธีใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับส่ิงมีค่าใด ๆ แก่

หรือจากบุคคลใดในสถานท่ีใด ๆ ในโลกเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม กู๊ดเยียร์จะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ หากโอกาสทางธุรกิจน้ันจะ

สามารถได้มากแ็ต่โดยการให้เงินท่ีไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ติดสินบน ให้ของขวัญ คืนเงินเพ่ือเป็น

ส่วนลด ให้เงินใต้โต๊ะ หรือให้ส่ิงจูงใจในทาํนองเดียวกัน” 

- คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในการปฏิบติัตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตของบริษทั ผา่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง  

- บริษทัจดัใหมี้ช่องทางร้องเรียนกลาง www.goodyear.ethicspoint.com  เพ่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อ 

ร้องเรียนในเร่ืองท่ีสงสัยวา่ขดัแยง้ หรือขดัแยง้กบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ผูแ้จง้ขอ้มูลจะไดรั้บ

ความคุม้ครอง และขอ้คาํถาม หรือขอ้ร้องเรียนจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการ

พิจารณาแกไ้ขต่อไป 

 

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่ง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทั www.goodyear.co.th  รวมถึงการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยอีกดว้ย เช่น แบบ 56- 1,  รายงานประจาํปี และงบการเงิน เพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูล

อยา่งทัว่ถึง 

 

ในรายงานประจําปี บริษัทได้เปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด จาํนวนคร้ังของการประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม

ในปีท่ีผา่นมา รวมทั้ง เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัดว้ย 

ประวติัของคณะกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา 

เหตุผล / ความจาํเป็น ทุกคร้ังเม่ือมีรายการเกิดข้ึนบริษทัจดัให้มีคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีพนกังานของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบติั ในฐานะพนกังาน 

ผูบ้ริหาร ซ่ึงครอบคลุมทั้งกฎหมาย จริยธรรม และนโยบายของบริษทั พร้อมทั้งรายงานใหท้างบริษทัทราบ ใน

กรณีท่ีมีพฤติการณ์น่าสงสัยวา่จะมีการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม และนโยบายของบริษทัดงักล่าว บริษทัไดจ้ดั

ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลไวท่ี้ www.goodyear.ethicpoints.com บริษทัจัดให้มีการฝึกอบรม และส่งเสริมการ

ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดงักล่าว ในรูปแบบ Online Training เพ่ือส่งเสริมให้พนกังาน ผูบ้ริหารทุก

คนตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว 

http://www.goodyear.ethicspoint.com/
http://www.goodyear.co.th/
http://www.goodyear.ethicpoints.com/
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กรณีมีการทาํรายการระหว่างกนั หรือการซ้ือขายสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการเป็นสาระสําคญัตาม

หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด คณะกรรมการ

จะตอ้งพิจารณารายการดงักล่าว รวมถึงเปิดเผยรายการนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามเกณฑท่ี์กาํหนด 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 

บริษทัพฒันารูปแบบการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกา้วสู้ผูน้าํของอุตสาหกรรมท่ีมีคุณประโยชน์ต่อ

พนกังานของบริษทั ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัคาํนึงถึงแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ คือ 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 2) 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5) ความ

รับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่

นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัได้

ดาํเนินการในส่ีดา้นหลกั คือ  

บุคลากร สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิ

มนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัใหค้วามสนบัสนุนวฒันธรรมความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งในขณะปฏิบติังาน และนอกเวลา

งาน ประสานไปกบัการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยยีร์ท่ีตอ้งปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหค้วามเคารพต่อกนั 

ผลติภัณฑ์ สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบ

ต่อผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง และเป่ียมไปดว้ยนวตักรรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ และเป็นผูน้าํในตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีเราเลือก ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หลกัของบริษทั เพ่ือสร้างความเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะสะทอ้นกลบัมาสู่การเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของบริษทั 

ส่ิงแวดล้อม สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือ

สังคม 

บริษทัเป็นส่วนหน่ึงท่ีกระตุน้ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มไปยงัลูกคา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ชุมชน และคู่คา้

ของบริษทั ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัสะทอ้นถึงความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษทัท่ีมุ่งสู่การ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ชุมชน สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

กู๊ดเยยีร์ใหก้ารสนนัสนุน และมุ่งรณรงคด์า้นความปลอดภยั เดก็และครอบครัว การบริการดา้นการศึกษา และ

สุขอนามยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณค่าท่ีบริษทัยดึถือ  

10.2 การดาํเนินงาน 

 (1)  กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสียทีบ่ริษัทให้ความสําคญั 
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• พนกังาน     

• ชุมชน 

• ตวัแทนจาํหน่าย ผูบ้ริโภค 

• ภาครัฐ 

• ผูถื้อหุน้ 

• ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

• ส่ือสารมวลชน 

• NGO 

 

(2) การดาํเนินงาน 

• ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 พนัธกิจของบริษทัท่ียดึถือ คือ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน การสนบัสนุนสุขภาพอนามยัท่ีดี 

และความปลอดภยัทั้งในและนอกเวลางาน ในฐานะองคก์รท่ีมีการดาํเนินงานทัว่โลก บริษทัจะดาํเนินธุรกิจดว้ย

มาตรฐานจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

  ในการดาํเนินงาน บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื บริษทัปรารถนาใหพ้นกังาน

ของบริษทัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยั และมัน่คง เราจึง: 

 -  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และกฏหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของกู๊ดเยยีร์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการ

ปฏิบติังานทัว่โลก 

-  พฒันาการดาํเนินงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีพฒันาประสิทธิผลในการดาํเนินงานใหสู้งข้ึนเพ่ือเพิ่มเสถียรภาพในการผลิต และ

ผลิตภณัฑ ์

-  คาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการตดัสินใจ และการดาํเนินธุรกิจ

อยูเ่สมอ 

-  ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั เม่ือเกบ็รักษาไวอ้ยา่งถกูตอ้ง และสร้างความเขา้ใจ

ร่วมกบัคู่คา้เก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑต์ลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

- ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังาน โดยลดจาํนวนการใชน้ํ้ า การก่อให้เกิดของเสีย สภาพ

อากาศ การจาํกดัการปล่อยก๊าซ ควบคู่ไปกบักระบวนการนาํกลบัมาใชใ้หม่ การรีไซเคิล และการประหยดัพลงังาน

ตลอดอายกุารใชง้านของยาง 

-  สนับสนุน และให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกบัสํานึกรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการเสนอแนวความคิด

เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน และการทาํใหท่ี้ทาํงานปลอดภยั และมีสุขอนามยัท่ีดี 

- จดัพิมพร์ายงานประจาํปีเก่ียวกบัเป้าหมายและความสาํเร็จดา้นความปลอดภยั อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

- บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัดา้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของพนกังานกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก 
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• การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  - การเลือกปฏิบติั 

   กู๊ดเยียร์มีนโยบายต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไวซ่ึ้งสถานท่ีทาํงานท่ีปราศจาก

การล่วงเกิน และการเลือกปฏิบติัโดยมิชอบ ดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึง

การตั้งครรภ์ อายุ ความพิการ หรือความแตกต่างดา้นอ่ืน ๆ พนักงานท่ีถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบติัโดยมิชอบดว้ย

กฎหมาย มีสิทธิท่ีจะรายงานถึงการถูกคุกคามดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูมี้อาํนาจหน้าท่ีในสถานท่ี

ปฏิบติังานของตนไดท้นัที และการรายงานทุกเร่ืองจะตอ้งถกูสอบสวนพิจารณา 

 

   - การจา้งงาน 

พนกังานของบริษทัตอ้งเขา้ทาํงานโดยสมคัรใจ และห้ามไม่ให้มีการใชแ้รงงาน บงัคบั หรือการคา้

แรงงานมนุษยทุ์กรูปแบบ  

-  การใชแ้รงงานเดก็ 

กู๊ดเยยีร์มีนโยบายไม่ใชแ้รงงานท่ีผดิกฎหมาย หา้มไม่ใหมี้ การใชแ้รงงานเดก็ และหา้มใชป้ระโยชน์

จากแรงงานเด็กอย่างเอาเปรียบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัยงัสนบัสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา และโครงการอ่ืนใน

ลกัษณะเดียวกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- เสรีภาพในการเขา้ร่วมองคก์รต่าง ๆ  

พนกังานมีสิทธ์ิเลือกท่ีจะเขา้ร่วมในองคก์รใดๆ (เช่น สหภาพแรงงาน) หรือถอนตวัจากองคก์รท่ี

เขา้ร่วมได ้พนกังานทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย และมีสิทธิในการเขา้

ร่วมเจรขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งได ้โดยบริษทัใหก้ารสนบัสนุนการส่ือสารอยา่งเปิดกวา้ง รวมทั้งการพิจารณาจาก

ทุกฝ่าย ทั้งน้ี พนกังานจะไม่ถูกเลิกจา้ง คุกคาม หรือเลือกปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

- ชัว่โมงการทาํงาน และค่าจา้ง 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใชท้ั้งหมด เก่ียวกบัค่าจา้งและชัว่โมงทาํงาน  

- ความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน 

บริษทัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัอาชิวอนามยั และความปลอดภยัของพนกังานอยูเ่สมอ ดว้ยการลด

โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจบ็ หรือความเส่ียงต่อสุขภาพของพนกังานในสถานท่ีทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่

นโยบายงดใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ ซ่ึงถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเดด็ขาดของบริษทั  

- หอ้งนมแม่  

เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนพนักงานผูห้ญิงท่ีเพิ่งกลบัมาจากการคลอดบุตร กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสําคญัในความปลอดภยั สุขอนามยั และความเป็นส่วนตวัในการป๊ัมนมให้บุตรในท่ีทาํงานของพนักงานซ่ึงเพิ่ง

เปล่ียนสถานะเป็นมารดา  บริษทัฯจึงไดจ้ดัหาห้องนมแม่เพ่ือให้พนกังานกลุ่มน้ีไดใ้ชห้้องในการป๊ัมนม โดยในห้องน้ี

ประกอบไปดว้ยตูเ้ยน็ซ่ึงมีไวส้ําหรับแช่นมแม่โดยเฉพาะ อ่างลา้งมือ โต๊ะและโซฟา และจากการสํารวจความคิดเห็น

ของพนกังานต่อการมีหอ้งป๊ัมนมน้ีพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัใน

เร่ืองน้ี ถึงแมพ้นกังานท่ีใหค้วามเห็นเร่ืองน้ีจะเป็นผูช้ายหรือไม่ไดเ้ป็นมารดาท่ีกลบัมาจากการคลอดบุตรกต็าม    

- คู่คา้ของบริษทั 
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กู๊ดเยยีร์เลือกท่ีจะดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีปฏิบติัตาม มาตรฐานแรงงานในระดบัเดียวกนักบัมาตรฐาน

ของบริษทั  

• พนัธสัญญาดา้นความซ่ือสัตย ์

- นโยบายดา้นจริยธรรมของบริษทั 

  บริษทัมีนโยบายดา้นจริยธรรม ซ่ึงเช่ือมโยงกบัพนัธกิจของบริษทัท่ีจะเป็นผูน้าํดา้นความซ่ือสัตย ์

และส่ือสารชดัเจนไปยงัพนกังานของบริษทัในทุกระดบังานเพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

- คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

กู๊ดเยยีร์จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไว ้26 ภาษาสาํหรับพนกังานกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก ซ่ึงคู่มือน้ี

รวบรวมมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอ้กฏหมายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยพนกังานทุกคนของบริษทั

จะตอ้งรู้ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าว พนกังานของบริษทัจะไดรั้บการฝึกอบรม

เก่ียวกบัเน้ือหาในคู่มือดงักล่าว ตั้งแต่แรกเร่ิมปฏิบติังาน รวมถึงการเรียนรู้เก่ียวกบัการรายงานขอ้กงัวลให้บริษทัทราบ 

ทั้งน้ี พนกังานของบริษทัจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมในทุกปี 

- คู่มือจรรยาบรรณของผูจ้ดัหา 

  นอกจากบริษทัเองแลว้ กู๊ดเยียร์ยงักาํหนดให้ผูท่ี้ทาํธุรกิจกบักู๊ดเยียร์ ซ่ึงหมายถึงผูจ้ดัหา ผูรั้บเหมา 

องคก์รธุรกิจอ่ืนจะตอ้งอ่านและทาํความเขา้ใจจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ และระมดัระวงัในการปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวจากเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยเฉพาะผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะตอ้งใหค้าํรับรองวา่จะปฏิบติัตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณดงักล่าว ซ่ึงครอบคลุมถึงการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สุขอนามยั ความปลอดภยั 

การใหข้องขวญั การใชแ้รงงานเดก็ และการคา้มนุษย ์

- การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

กู๊ดเยียร์จดัให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเน่ืองในปี 2559 ท่ีผ่านมาให้กบั

พนกังานรายเดือนทัว่โลก การฝึกอบรมมุ่งเนน้ถึงการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกระบวนการประเมินความเส่ียงของบุคคลภายนอกท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ย พนกังานท่ีพบ

เหตุการณ์ หรือสงสัยวา่ไดพ้บเหตุการณ์ท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั จะตอ้งทาํการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าว

ไปยงัสายด่วนจริยธรรมของบริษทั ซ่ึงเป็นเบอร์โทรฟรีตลอด 24 ชัว่โมงตลอด 7 วนั หรือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 

พนกังานสามารถเลือกเปิดเผยตวัตนหรือไม่ก็ได ้ทุกขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บการตรวจสอบและหากยืนยนัวา่มีการกระทาํ

ฝ่าฝืนจริง ผูก้ระทาํผิดจะตอ้งถูกพิจารณาทางวินยัอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี กู๊ดเยยีร์ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียนวา่จะไม่มี

การกระทาํโตต้อบใด ๆ  

 ขอ้มูลดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต บริษทัไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.3 

 

10.3 การดาํเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อ CSR 

 

กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2560 จากชุมชนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทางบริษทัไดท้าํ

หนงัสือเพ่ือตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสํานักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรียบร้อยแลว้ 
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ขอ้เรียกร้องทางดา้นอ่ืนท่ีเป็นประเดน็ขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

 

10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process)  

กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทยประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเป็นไปตามหลกัการแปดขอ้ของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงกู๊ดเยียร์ฯไดมี้คณะทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ และในปีพ.ศ. 2560 กู๊ดเยียร์ฯ

จัดทาํกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี การสานต่อโครงการพฒันาเยาวชน โดยการจัด

ฝึกอบรมดา้นวชิาชีพ การบริจาคส่ิงของเคร่ืองใช ้และงานจิตอาสาเพ่ือชุมชน ณ สถานแรกรับเดก็หญิงบา้นธญัญพร การ

ร่วมมือกบัสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.)  เพ่ือดาํเนิน

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน ( Work-intergrated Leaning : WiL) และ การจดักิจกรรมร่วมปลุกจิตสาํนึก

เร่ืองการขบัข่ีอยา่งปลอดภยับนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลวนัปีใหม่และวนัสงกรานต ์

10.5 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัคอร์รัปช่ัน 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

 

นโยบายต่อตา้นการติดสินบนของกู๊ดเยยีร์กาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกู๊ด

เยยีร์ นโยบายดงักล่าวหา้มไม่ใหพ้นกังาน คู่คา้ ตวัแทนจาํหน่ายของ กู๊ดเยยีร์ เสนอ ให ้รับ หรือยอมรับการจ่ายเงิน หรือ

ของท่ีมีมูลค่าท่ีไม่เหมาะสมแก่หรือจากผูใ้ด การให้สินบน ของขวญั การไดเ้งินคืน เงิน สินบนหรือการชกัจูงอ่ืน ๆ ท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยกนัเพ่ือใหไ้ดม้าหรือคงไว ้ซ่ึง ธุรกิจ หรือการไดเ้ปรียบทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม เราจะถอน ตวัจากโอกาส

ทางธุรกิจท่ีไดม้าดว้ยการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการคอร์รัปชนัใน

ต่างประเทศ (FCPA) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและตวัแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูมี้

สัญชาติหรือพาํนกัอาศยัใน สหรัฐอเมริกา และ ผูท่ี้ทาํงานในบริษทัลูกในต่างประเทศของ บริษทัสัญชาติสหรัฐอเมริกา 

บริษทั ไดจ้ดัทาํสายด่วนความซ่ือสัตยข์องกู๊ดเยยีร์ เพ่ือรายงานการประพฤติผิดท่ีน่าส่งสัย หรือการละเมิดนโยบายบริษทั 

กฎหมาย หรือระเบียบ www.goodyear.ethicspoint.com 

 

ทั้งน้ี พนักงาน และผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการติด

สินบนดงักล่าวตามหลกัสูตรออนไลน์ท่ีบริษทักาํหนดเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการส่ือสารให้พนักงานรับรู้อย่าง

ต่อเน่ืองผา่นการประชุมพนกังานประจาํเดือน 

ตามนโยบายดงักล่าว กาํหนดใหบ้ริษทัจดัทาํ Due Diligence Checklist เพ่ือประเมินความเส่ียงของคู่

คา้ ตวัแทนจาํหน่าย ท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกท่ีดาํเนินการในฐานะตวัแทนของบริษทั วา่มีลกัษณะการดาํเนินงานท่ี

มีความเส่ียง หรือควรเฝ้าระวงัเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริต หรือการใหสิ้นบนหรือไม่ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

เก่ียวกบัการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น และไดม้อบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบดาํเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษทั การสอบทานรายงานของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูต้รวจสอบภายในไดส้อบทานในเร่ือง

http://www.goodyear.ethicspoint.com/
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ของระบบการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของบริษทั การบนัทึกและรับรู้รายได ้ระบบการจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทน การสอบ

ทานระบบควบคุมภายใตก้ฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสหรัฐอเมริกา (Internal Controls) และการตรวจสอบ

การปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของบริษทั  
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีจัดไวบ้นเว็บไซต์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ ซ่ึงผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมี

ความเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ คือ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (2) การประเมินความเส่ียง (3) 

การควบคุมการปฏิบติังาน (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษทัได้

กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบติังานซ่ึงควรจะปฏิบติัได้

จริงและมีการวดัผลอยู่เสมอ มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการกระทาํท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกบับริษทัให้

พนกังานยดึถือปฏิบติั  

 

ความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษทัใหค้วามสาํคญัเร่ืองการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษทั มุ่งเนน้ใหมี้การควบคุมดูแล

การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ

ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่า

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั และป้องกนัการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหาร โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

และสามารถตรวจสอบไดต้ามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น บน

พ้ืนฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 

บริษทัเช่ือมัน่วา่ ระบบควบคุมภายในองคก์รมีความเพียงพอท่ีจะป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั ความ

เส่ียงอนัอาจเกิดจากกรณีท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ บริษทัไม่พบขอ้บกพร่อง

ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน บริษทัมีระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ดงันั้น บริษทัจึงกาํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าว

จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย บริษทัปฏิบติัตามนโยบายบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมงบการเงินของบริษทัดว้ยความระมดัระวงัรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล 

เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรง

รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติ

อยา่งมีสาระสาํคญั 
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ใช่

กรรมการบริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม

อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของ

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน 

ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้าํชบัใหฝ่้ายบริหาร

ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตามความเป็นจริง เช่ือถือได ้และทนัเวลา ซ่ึงฝ่าย

บริหารของบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถือปฏิบติัมาโดยตลอด  

 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่จดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมใน

เร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั จึงไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้รวมทั้ง

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลไดท่ี้ โทร. 0-2909-8080 อีเมล ์

GYTH_COSC@goodyear.com หรือท่ี http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp 

 

 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

  -ไม่มี- 

 

 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั คือ Ms. Maxine Mae J. Escoto ตาํแหน่ง Internal Audit Manager 

ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 

การอบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ ทั้งน้ีในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้

งานตรวจสอบภายใน บริษทัจะทาํการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

 

 

  

mailto:GYTH_COSC@goodyear.com
http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบภายในท่ีดีท่ี

กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการไดย้ึดหลกัดงักล่าวในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยไดก้าํหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจาํปี 2560 แก่คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น

ดงัน้ี 

 

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

นายอรรถพร ข่ายม่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเยบ็ ซู ชวน   กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเตม็ในการเขา้ตรวจสอบและไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้

กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (Finance 

Director) ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor) และ Financial Controllerไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อม

กบัผูต้รวจสอบบญัชีจากภายนอก คือ บริษทั ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั โดยในปี พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือตามท่ีร้องขอเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีจากภายนอก และ

สอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผูต้รวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในท่ีรายงานต่อกรรมการ

บริษทั 

 

5. คาํถามและขอ้สงสัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการช้ีแจงและแกไ้ขเป็น

ท่ีน่าพึงพอใจแลว้จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษทั  

 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินงานในปี 2560 ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง

ของคณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

 
นายอรรถพร ข่ายม่าน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํ

หนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง

เป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ี

ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึง

เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซ่ึงตั้ งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่

ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษทัท่ีออกจาํหน่าย จาํนวนหุ้นท่ีเหลือ

ร้อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ก) รายได้จากการขาย 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 465,211,271 406,423,492 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,801,392,879 1,642,592,056 

 2,266,604,150 2,049,015,548 

   

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,357,821 4,267,109 

 5,357,821 4,267,109 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 183,858,663 132,144,468 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 288,687,390 361,907,849 

 472,546,053 494,052,317 
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ซ้ือเคร่ืองจกัรและอะไหล่เคร่ืองจกัร   

   บริษทัใหญ่ 394,324,234 22,544,473 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 26,545,475 9,509,164 

 420,869,709 32,053,637 

   

ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ่ 180,487,608 171,300,561 

   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ่ 19,838,334 31,096,444 

   

ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 172,637,191 199,805,082 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 113,654,311 138,563,852 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 425,349,335 375,219,844 

 539,003,646 513,783,696 

   

ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 49,498,597 1,382,208 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 36,127,471 34,851,840 

 85,626,068 36,234,048 

   

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 33,391,020 30,510,245 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 62,453,623 49,649,162 

 95,844,643 80,159,407 

   

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
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   บริษทัใหญ่ 192,756,646 41,123,209 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 32,025,843 32,405,753 

 224,782,489 73,528,962 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 28,880,156 37,966,451 

เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 9,980,346 9,940,881 

 38,860,502 47,907,332 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

1. ตารางสรุปงบการเงนิปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทยีบในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 

 (หน่วย: พนับาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192,878 1,011,225  1,268,169  

เงินลงทุนระยะสั้น 0 65,000  82,000  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 915,176 832,505  893,048  

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 0 0  0  

สินคา้คงเหลือ, สุทธิ 853,489 748,572  616,513  

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 90,278 159,539  102,934  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,517 7,195  7,885  

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 0 0 0 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,429,151 2,456,845  2,185,195  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 600 676  1,195  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 188,902 3,088  3,191  

รวมสินทรัพย์ 5,675,992 5,284,645  5,160,131  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,421,450 1,000,747  1,013,620  

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 14,123 18,490  9,422  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,259 51,366  62,396  

เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัประกนัภยั 0 0  0  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ๆ 5,317 6,396  4,457  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,480,149 1,076,999  1,089,894  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0 2,145  9,537  

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 187,768 181,875  155,489  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 187,768 184,021  165,027  

รวมหนีสิ้น 1,667,917 1,261,020  1,254,921  

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 74,000 74,000  74,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 92,000 92,000  92,000  

กาํไรสะสม - จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฏหมาย 7,400 7,400  7,400  

                   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,834,674 3,850,225  3,731,811  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,008,074 4,023,625  3,905,211  

รายไดจ้ากการขาย 4,000,311 3,898,203  3,970,576  
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ตน้ทุนขาย (3,227,379) (3,005,131) (3,108,505) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (558,716) (553,545) (391,796) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 0 0  0  

รายไดอ่ื้น (36,707) 16,327  12,854  

รายไดค้่าชดเชยความเสียหายจากการประกนัภยั 0 0  0  

ภาษีเงินได ้ (39,464) (76,341) (97,645) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 138,044 279,514  385,485  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 18.65 37.77  52.09  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 132,449 266,414 399,906 

 

2. การแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ  

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.39 2.62 2.73 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.75 1.71 1.91 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.13 0.94 0.59 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ / Account Receivable Turnover 4.58 4.52 5.36 วนั 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 79.73 80.78 67.20 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ / Inventory Turnover 4.69 5.21 4.80 วนั 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 90.59 82.90 75.06 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี / Accounts Payable Turnover 2.66 2.98 4.01 วนั 

ระยะเวลาชาํระหน้ี 160.76 121.55 89.70 วนั 

Cash Conversion Cycle 19.27 47.32 52.56 วนั 

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)  

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ 19.32 22.91 21.71 ร้อยละ 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 3.45 7.17 9.71 ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 3.59 7.37 10.20 ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 2.52 5.35 7.82 ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 1.17 1.59 28.50 ร้อยละ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.70 0.74 0.81 เท่า 

 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)  

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
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อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.42 0.31 0.32 เท่า 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 107.21 52.95 38.39 ร้อยละ 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

14.1 ภาพรวม 

 

ในปี 2560 แมว้า่จะมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงจากสินคา้ระดบัรองในตลาดทดแทน  (Replacement Market) กู๊ดเยยีร์ 

ประเทศไทยมุ่งเนน้การกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการเติบโตระยะยาว โดยในปีน้ีบริษทัฯไดมี้พฒันาตราสินคา้อยูใ่นตาํแหน่งท่ี

แขง็แกร่งเพ่ือเป้าหมายการเติบโตตามท่ีวางแผนไว ้  

 

ส่วนในตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment Market) ยอดขายของกู๊ดเยียร์ยงัคงเป็นไปตามเป้าหมาย 

และเติบโตตามจาํนวนการผลิตรถยนตท่ี์มากข้ึน  

 

การขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายถือเป็นกลยทุธ์หลกัในการเติบโต บริษทัฯเปิดศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ เพ่ิมอีก 12 

สาขา โดยเปิดให้บริการตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ทั้งประเทศเพ่ือให้บริการแก่กลุ่มผูบ้ริโภค ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์

เป็นแหล่งสาํคญัในการสร้างรายไดแ้ละการเติบโตดา้นยอดขายใหก้บักู๊ดเยียร์เป็นอยา่งมาก รวมไปถึงการสร้างแบรนด์

กู๊ดเยียร์ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง นอกจากนั้นกู๊ดเยียร์ยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันามาตรฐานทีมงานช่างเทคนิคให้กบั

ศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์อีกดว้ย  

 

โครงการการลงทุนโรงงานผลิตยางเรเดียลสําหรับเคร่ืองบินนั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซ่ึงโรงการน้ีได้เร่ิม

ดาํเนินการตั้งแต่โครงการไดรั้บการอนุมติัในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงโครงการระยะแรกจาก 3 ระยะจะเร่ิมดาํเนินการไดภ้ายใน

ปี พ.ศ. 2561 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากเคร่ืองบินพาณิชยไ์ดมี้การปรับเปล่ียนมาใช้ยางแบบ

เรเดียล (radial tire) แทนยางแบบธรรมดา (bias tire) 

 

ในเร่ืองการจดัการโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นั้น กู๊ดเยียร์ฯ ไดป้รับปรุงระบบโลจิสติกส์ ในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเรียงสินคา้เพ่ือเพ่ิมจาํนวนบรรทุกของยานพาหนะ และการบริหารศูนยก์ลางการจดัส่งสินคา้

เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑใ์หก้บัตวัแทนจาํหน่ายดว้ยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

สาํหรับความสาํเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กู๊ดเยยีร์ฯได ้ใหค้วามสาํคญัในการจา้งพนกังานท่ีมีความรู้

ความสามารถ และมีความเขา้ใจในธุรกิจ รวมถึงการประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพรวมเพ่ือใหส่้งมอบผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีการการจดัการทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ือให้

พนกังานสามารถทาํงานไดห้ลากหลายหนา้ท่ีมากข้ึน  

 

โดยสรุปการผลิตและการจาํหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์างในปี 2560 โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์

ยางรถยนตย์งัขยายตวัไดดี้ แม ้ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง และมีความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ส่วนธุรกิจสาย

ผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบินยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการขยายตวัของสาย

การบินในภูมิภาค  
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ภาพรวมของผลการดาํเนินงานปี 2560 

1)   รายได้จากการขาย: บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวม 4,000 

ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2559 จาํนวน 102 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เน่ืองจากยอดขาย

ส่งออกต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ขณะท่ียอดขายภายในประเทศลดลง  

2)   ต้นทุนต่อยอดขาย: ตน้ทุนต่อยอดขายสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 81 

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัตน้ทุนขายของปี 2559 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 77 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบประเภทยางธรรมชาติ และ

ยางสงัเคราะห์เพ่ิมข้ึน รวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

 3)   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเกิดข้ึนสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวม 559 ลา้นบาท  

4)   สินทรัพย์: บริษทัมีสินทรัพยร์วมสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 5,676 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 391 ลา้นบาทจากงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เน่ืองจากการจดัหา

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์สาํหรับโครงการลงทุนผลิตยางเคร่ืองบิน 

5) กาํไรสุทธิ: บริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 138 ลา้นบาท ลดลง

จากช่วงเดียวกนัของปี 2559 จาํนวน 141 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 51 เน่ืองจากสาเหตุหลกัดา้นราคาวตัถุดิบ

ปรับตวัสูงข้ึน  

 

 14.2 ผลการดาํเนินงาน 

 

(1) สภาพคล่องทางการเงิน 

ในปี 2560 สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัลดลง เน่ืองจาก บริษทัไดรั้บกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

ลดลง จากยอดขายท่ีเติบโตเพียงเลก็นอ้ย บริษทัปรับปรุงระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียดีข้ึนจาก 80.78 วนัในปี 2559 

เป็น 79.73 วนัในปี 2560 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 82.90 วนัในปี 2559 เป็น 90.59 วนัในปี 2560 

นอกจากน้ีการหมุนเวยีนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก 47.32 วนัในปี 2559 เป็น 19.27 วนัในปี 2560  

 

)2(  ความสามารถในการหากาํไร 

 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 19.32 ในปี 2560  ลดลง จากปี 2559 ซ่ึงมีอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 22.91 

เน่ืองจากบริษทัไดมี้ผลกระทบจากราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึง  

 

)3(  ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรปี 2560 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2559 

 

)4(  นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็น 0.42 เท่าในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมี

อตัราส่วนเป็น 0.31 เท่า 
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)5(  สรุป 

บริษทัไดรั้บผลกระทบทางดา้นตน้ทุนจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาวตัถุดิบหลกั คือ ยางธรรมชาติ และยาง

สงัเคราะห์ ขณะท่ีบริษทัยงัทาํยอดขายไดดี้ มีอตัราการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเจากปีท่ีผา่นมา รวมถึงบริษทัยงัคง

ปรับปรุงระบบการจดัเก็บหน้ีเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

 14.3 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ในปี 2561 ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัได ้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางยานพาหนะตามการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของ

อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ สาํหรับผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบิน ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัดี จากแนวโนม้ในภูมิภาค

เอเชียท่ีธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ปริมาณของจาํนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ

อินเดียเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงเฝ้าระวงัปัจจยัเส่ียงซ่ึงอาจมีผลต่อ สภวะเศรษฐกิจ และการขยายตวัของตลาด 

อนัเน่ืองมาจาก 

• ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ 

• ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค 

• การเปล่ียนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพยสิ์น และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 1.1 รายละเอยีดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1.1 รายละเอยีดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
การศึกษา 

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.  ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 

     ประธานกรรมการ 

    กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล 

 

70 ปริญญาเอก (วศิวกรรม

โยธา), University of 

Missouri, USA                  

 

 

- - 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2535 – ปัจจุบนั  

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและธรร

มาภิบาล 

กรรมการบริหาร  

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เกลือพิมาย จาํกดั  

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จาํกดั  

บริษทั เอกชยัอีเก้ิล จาํกดั  

บริษทั เอกชยั เอก็ซปอร์ต อิมปอร์ต จาํกดั 

 

2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 

   (Mr.Finbarr O’Connor) 

59 Bachelor of Business - 

University of Southern 

Queensland, Australia 

 

Master of Marketing - 

Melbourne Business 

School (Melbourne 

University), Australia 

- - 2556 – ปัจจุบนั 

 

2553 – 2556 

 

 

 

2550 - 2553 

กรรมการผูจ้ดัการ  

 

Asean Consumer and OE 

Director 

 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

 

 

 

Ford Motor Company, Asia Pacific 
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หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

(182/2013) 

Consumer Marketing 

Director, Asia Pacific and 

Africa 

3.  นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ 

     กรรมการบริหาร  

    กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล 

 

 

 

40 MSIT and IMBA, 

University of Denver, 

USA 

 

บริหารธุรกิจ (BBA) 

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

 

หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

222/2016 

 

- - 2560- ปัจจุบนั  

 

2555 – 2560 

 

 

 

2555  

 

 

2554 - 2555 

 

 

Sales Director (Thailand) 

 

General Manager 

Aviation Tires-Asia 

Pacific 

 

Asia Pacific Aviation 

PBU Supply Chain 

Director 

Product Supply Chain 

Director - ASEAN  

                  

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน 

 

 

4. นายแอนดรูว ์ไมเคิล คูเปอร์ 

    (Mr. Andrew Michael Cooper) 

    กรรมการ 

51 BTEC/EITB Engineering, 

University of 

Hertfordshire  

 

General Management, 

Ashridge, UK  

 

- - 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2555 – 2557 

 

 

 

 

 

Managing Director 

(ASEAN) 

 

Vice President 

Goodyear Corporation 

 

 

Kodak Corporation 
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General Management, 

INSEAD, 

France/Singapore 

 

 

5. นายโอลิเวอร์ โกลล ์ 

    (Mr.Oliver Gloe)  

    กรรมการ 

43 Bachelor’s Degree, 

European University, 

Switzerland 

 

MBA in International 

Management, 

Thunderbird 

 

 

- - 2559 – ปัจจุบนั 

 

 

2556 -  2559 

 

 

 

2553 - 2556 

Vice President Finance, 

Asia Pacific  

 

Director, Finance 

Planning & Analysis and 

Strategy, EMEA 

 

Chief Finance Officer, 

Europe and 

Mediterranean 

 

The Goodyear Tier&Rubber Company 

 

 

The Goodyear Tier&Rubber Company 

 

 

 

General Cable 

6. นายวฮีอง เคก็  

    (Mr. Wee Hong Kek)  

    กรรมการ 

50 LL.B. (Hons)   

National University of 

Singapore  

 

 

- - 2556-ปัจจุบนั 

 

 

Senior Counsel, ASEAN  

 

 

Goodyear Orient Company (Private) Limited 

 

 

7. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

    กรรมการอิสระ 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

74 Associate Member of The 

Institute of Chartered 

Accountants in Australia  

 

- - 2544 – ปัจจุบนั 

 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 

- 64 - 

Associateship in 

Accounting Western 

Australia Institute of 

Technology, (Now - Curtin 

University of Technology)  

 

หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

& DAP Certificate 

 

 

 

 

 

2535 - 2539 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 

 

8. นายเยบ็ ซู ชวน 

    (Mr. Yeap Swee Chuan) 

    กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการสรรหาและ             

    ธรรมาภิบาล 

 

69 ปริญญาตรี (Industrial 

Management and 

Engineering), Massey 

University ประเทศ

นิวซีแลนด ์

 

หลกัสูตรกรรมการ:  

DCP Certificate 

- - 2539 -  ปัจจุบนั 

 

 

 

ประธาน และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  

 

 

9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรือง

กิจ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

41 MBA with an emphasis in 

Finance – Webster 

University Bangkok 

campus, Bangkok 

- - 2547 – ปัจจุบนั 

 

 

Vice President 

 

บริษทั ไทยซมัมิท โอโตพาร์ท อินดสัตรี จาํกดั 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 
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กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล Bachelor of Business – 

Kasetsart University, 

Bangkok 

Diploma of Japanese 

language – Bunka Institute 

of College, Tokyo, Japan 

 

DCP, Thai Institute of 

Directors (2548) 

 

DAP, Thai Institute of 

Directors (2548) 

 

 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 
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เลขานุการบริษัท 

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 36 นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

สามญัสมาชิก 

เนติบณัฑิตยสภา 

 

หลกัสูตร IOD: 

CSP (2013) 

EMT (2013) 

CRP (2013) 

 

หลกัสูตรผูป้ฏิบติังาน

เลขานุการบริษทั Advances 

for Corporate Secretaries 

(1/2560), สมาคมบริษทัจด

ทะเบียนไทย 

 

  2556 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2553 – 2556 

 

 

2547 – 2550 

เลขานุการบริษทั และท่ี

ปรึกษากฎหมาย 

(Thailand and Vietnam 

 

พนกังานสญัญา ฝ่าย

สญัญาโครงการ 

 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 

- 67 - 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

-ไม่มี- 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 

- 68 - 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือ Ms. Maxine Mae J. Escoto 

ตาํแหน่ง Internal Audit Manager, APAC 

 

อายุ  31 ปี 

 

การศึกษา Bachelor of Science in Accountancy, De La Salle University – Manila 

 

การฝึกอบรม/วุฒิบตัร Certified Public Accountant (CPA), Certified Information Systems Auditor (CISA) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ 8.5 ปีในฐานะเป็น the Advisory Practice ของบริษทั Ernst & Young Philippines ในดา้นการสอบทานงบการเงิน 

งานตรวจสอบภายใน งานระบบควบคุมภายใน (SOX) การจดัทาํรายงานอิสระ การวเิคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ   

 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2559 

 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 

- 69 - 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 

 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2560 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ ๆ 

 

-ไม่มี- 

 

 


