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ส่วนที   

การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

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

เบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเข้าร่วมทุนกับสกุลศรีเฟืองฟุ้ง ผูร่้วมก่อตังบริษทัชาวไทย จด

ทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เมือวนัที 25 กรกฎาคม 2511 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 60 ลา้นบาท เพือดาํเนินธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนตน์งัส่วนบคุคล ยางรถบรรทุกขนาดเลก็ 

และใหญ่เพือการพาณิชย ์รวมถึงการผลิตยางเครืองบิน และหล่อดอกยางเครืองบิน เพือตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดภายในประเทศ และเพือการส่งออก ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 74 ลา้นบาท สํานกังาน

ใหญ่ และโรงงานตงัอยู่ที 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ประเทศไทย 

 

 พฒันาการทีสาํคญัของบริษทัในช่วงต่าง ๆ นบัแต่เริมก่อตงั มีดงันี 

 ปี 2512 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในดา้นความร่วมมือทางเทคโนโลยีการผลิต และการบริหาร กบับริษทั 

เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์แอนดรั์บเบอร์ จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ปี 2513 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็น

ระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกยาง

เครืองบิน   

 วนัที 30 มิถุนายน 2521 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้นาํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

 วนัที 6 มกราคม 2526 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท เป็น

หุ้นละ 20.00 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์  

 จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 2/2533 เมือวนัที 28 มีนาคม 2533 ไดมี้มติให้บริษทัเพิมทุนจด

ทะเบียนจาก 60 ลา้นบาท เป็น 74 ลา้นบาท   

 วนัที 20 เมษายน 2537 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกันนีเอง 

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสาํนกังานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย/องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นบริษทัแรกในกลุ่มผูผ้ลิตยางรถยนต์ใน

ประเทศ  

 วนัที 20 พฤศจิกายน 2538 ทีประชุมไดมี้มติให้บริษทัเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 20.00 

บาท เป็น 10.00 บาท เพือให้สอดคลอ้งกบัขอ้บังคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้

จดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 13 ธันวาคม 2538 
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 1.1 พนัธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของกู๊ดเยียร์ 

แผนผงัยทุธศาสตร์ 

ส่งมอบรายไดแ้ละกาํไรทีเติบโตอยา่งยงัยืน พร้อมกบัการเพิมมูลคา่ให้กบัแบรนดข์องเรา 

 

เราจะชนะไดอ้ยา่งไร 

 

 ความเป็นเลิศดา้นนวตักรรม 

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการทีดี เพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

 

 ความเป็นเลิศดา้นการขายและการตลาด  

สร้างมูลค่าให้กบัแบรนดข์องเรา เพือช่วยให้ลูกคา้ของเราสามารถแข่งขนัในตลาดไดแ้ละกลายเป็นทางเลือกทีลูกคา้นึก

ถึงก่อนเสมอ 

 

 ความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน 

ปรับปรุงคุณประสิทธิภาพและคณุภาพอยา่งต่อเนือง เพอืส่งมอบยางคุณภาพไดถู้กทีถูกเวลา ดว้ยราคาทีเหมาะสม 

 

เราจะทาํงานไดอ้ยา่งไร 

 

ดาํเนินการดว้ยความซือสัตย ์

สร้างความเชือถือและความไวว้างใจให้เกิดขึน ดว้ยความซือสัตยแ์ละความเคารพ ปกป้องชือเสียงอนัดีเอาไว ้

 

สร้างพลงัให้ทีมงาน 

สร้างสภาพแวดลอ้มทีสร้างแรงบนัดาลใจในเรืองงาน สุขภาพและการบริการสังคมดว้ยความเตม็ใจ 

 

สนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั 

ชกัชวนให้เกิดการทาํงานร่วมกนัระหว่างพนกังานในทวัทุกภมิูภาคและสนบัสนุนใหเ้กิดการสือสารแบบชดัเจน เพือให้

บรรลุวตัถุประสงค ์

 

ทนัเหตุการณ์ 

ยอมรับการเปลียนแปลง ปรับตวัอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

 

ส่งมอบผลลพัธ์ 

มองเห็นความทา้ทาย เปลียนให้เป็นโอกาสและกลา้ตดัสินใจ 
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เราจะมุ่งเนน้ทีใด 

ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

ทาํให้ลูกคา้หาซือและเป็นเจา้ของยางกู๊ดเยียร์ไดง้่าย อีกทงัยงัแนะนาํยางกู๊ดเยียร์ต่อ 

 

การบริการลูกคา้ 

ร่วมมือกบัคู่คา้เพือการเป็นซพัพลายเออร์ทดีี  

 

คุณภาพ 

ส่งมอบผลิตภณัฑ ์กระบวนการและโครงการทีดีทีสุดในอุตสาหกรรม 

กลุ่มสินคา้มูลค่าสูง 

แข่งขนัในกลุ่มสินคา้ทีสร้างมูลค่าสูงสุดให้กบัแบรนด ์

 

การจดัการกบัความซบัซอ้น 

บริหารจดัการในสิงทีจาํเป็น กาํจดัสิงทีไมจ่าํเป็นออกไป 

 

กู๊ดเยียร์  ขบัเคลือนประสิทธิภาพดว้ยความเป็นทีมเดียวกนั - ทงับนถนน ในตลาดการแข่งขนั และในบริษทั 

 

1.1 กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ 

การนําโมเดลธุรกิจทีเชือมโยงไปใช้ในประเทศไทย 

 
เราไดเ้ริมการนาํเสนอโมเดลธุรกิจทีเชือมตอ่ในประเทศไทยซึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพอืให้

กระบวนการจดัซือยางรถยนตง์่ายขึนสาํหรับลูกคา้และผูบ้ริโภคของเรา 

พลงัรวมขององคป์ระกอบของรูปแบบธุรกิจทีเชือมต่อกนัช่วยให้เราไดรั้บความเชือมนัจากผูบ้ริโภค

และลูกคา้ 

การเปิดตวัในประเทศไทยของผลิตภณัฑใ์หม่เช่น แอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2  , การแต่งตงัผูจ้ดั

จาํหน่ายทีสอดคลอ้งกนั, การเปิดสาขาใหม ่ 12 สาขาของ Goodyear Autocare และการเพมิขึนของเนือหา

ของกู๊ดเยียร์ในสือสังคมออนไลนเ์ป็นขนัตอนแรกของวิธีการแบบบูรณาการ เพือใกลชิ้ดกบัลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคและสร้างคุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทงัหมด 
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1.2 การเปลยีนแปลงและพฒันาการทีสําคญั 

การเปิดตวัในประเทศไทยของผลิตภณัฑใ์หม่เช่น แอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2  , การแต่งตงัผูจ้ดั

จาํหน่ายทีสอดคลอ้งกนั, การเปิดสาขาใหม่ 12 สาขาของ Goodyear Autocare และการเพมิขึนของเนือหาของกู๊ดเยียร์ใน

สือสังคมออนไลน์เป็นขนัตอนแรกของวิธีการแบบบูรณาการ เพือใกลชิ้ดกบัลูกคา้และผูบ้ริโภคและสร้างคุณค่าให้กบัผู ้

มีส่วนไดเ้สียทงัหมด 

 

ขยายโรงงานผลิตยางสําหรับเครืองบิน 

 

กู๊ดเยียร์ประเทศไทย เสร็จสินการขยายโรงงานผลิตยางสาํหรับเครืองบินเฟสแรกเอยา่งมีประสิทธิภาพและเริม

ดําเนินการผลิตยางสําหรับเครืองบินในไตรมาสทีสามของปี 2561 ตามกําหนดตารางเวลาและเป้าหมายทีจะเริม

ดาํเนินการในปี 2561 ยางลอ้แรก (ยางไม่สามารถขายได)้ ถูกผลิตขีนในช่วง ตน้เดือนมีนาคม   ซึงเป็นระยะเวลา

หนึงเดือนก่อนถึงวนักาํหนด 

 

การเปิดตัวยางรุ่นใหม่ 

กู๊ดเยียร์เปิดตวั ยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2: หยุดเร็ว

กวา่ ขบัปลอดภยัยิงขนึ 

แอชชัวแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 เพิมความปลอดภยัและมอบ

ความสบายในการขับขีทียาวนานโดยไม่ส่งผลต่อความ

ปลอดภยั – จุดเด่นของยางกู๊ดเยียร์ทงัหมด นอกจากนียงัเป็น

ยางล้อแรกทีนําเสนอ HydroTred เทคโนโลยีล่าสุดของ กู๊ด

เยียร์ เพือการยึดเกาะและการรับประกันสูงสุดภายใต้สภาพ

เปียก ดว้ยการออกแบบยางและการใชค้อมปาวดย์างทีทนัสมยั

แอชชัวแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์2 ประสบความสําเร็จในการจดั

ตาํแหน่งยางสําหรับรถยนต์นังขนาดกลางทีมีความปลอดภยั

และสมรรถนะทีสมดุลในรถระดับกลางพร้อมข้อเสนอที

สาํคญัในการเบรกแบบเปียกทีเหนือกว่า 

นอกจากนี แอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ ์2  ยงักาํหนดเป้าหมายประสิทธิภาพและการควบคุมเสียงรบกวนซึง

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัสาํหรับประสบการณ์การขบัขทีีสมบูรณ์ ภายใตก้ารออกแบบของเทคโนโลยีไฮโดรเทรด 

ลวดลายดอกยางและความดนัสัมผสัช่วยสร้างฟุตพรินทท์ีดีทีสุดสาํหรับการขบัขทีีง่ายดาย 

ผ่านการพฒันาแบบใหม่ ยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 ใหม่มอบการอพัเกรดในสีดา้นประสิทธิภาพที

สาํคญักล่าวคือ: 

 ประสิทธิภาพเปียกทียอดเยยีม: ยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 ใชสู้ตรผสมทีเป็นนวตักรรมเพอืเพมิความ

หนืดและโครงสร้างจุลภาคทีเสริมการยึดเกาะทีสูงสุดและประสิทธิภาพการเบรกในสภาพถนนเปียก 
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 เสริมสมรถนะดา้นการควบคุมทีดีขึน: เทคโนโลยี HydroTred ใชฟ้ตุพรินทท์ีดีทีสุดและแรงกดสัมผสัในอุดม

คติเพอืมอบประสบการณ์การขบัขีทีดียงิขนึในการเขา้โคง้ของยางทีสูงขนึและความแม่นยาํในการบงัคบัเลียว 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเสียงรบกวน: ลวดลายดอกยางทีเป็นนวตักรรมใหมท่ีออกแบบมาเพือลดลดการเกิด

เสียงรบกวนไดด้ีเยยีมของหนา้สมัผสัดอกยางตลอดอายกุารใชง้านของยางทาํให้การขบัขีนุ่มนวลและ

สะดวกสบายยิงขึน 

 ประสิทธิภาพการตา้นทาน: ยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 ประกอบดว้ยคุณสมบติัทางเทคนิคเพิมเติม

เกียวกบัแกม้ยางและการออกแบบโครงสร้างและวสัดุเพือเพมิความตา้นทานต่อผลกระทบแกม้ยางและ

สภาพแวดลอ้ม 

 “กู๊ดเยียร์ออโต้แคร์” ศูนย์บริการยางรถยนต์แบบครบวงจร 

 
  กู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ คือ  ศูนยบ์ริการยางรถยนต ์ มาตรฐานสากลจากกู๊ดเยียร์ให้บริการบาํรุงรักษารถยนตแ์บบ

ครบวงจร ดว้ยสินคา้คุณภาพระดบัโลกเครืองมือทนัสมยั ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ดว้ยทีมช่างมืออาชีพ 

 

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม 

 

 
 

การสนบัสนุนการกุศลและการมีส่วนร่วมของชุมชนทวัโลกของกู๊ดเยียร์ประกอบดว้ยโอกาสของ 'การให้และ

การทาํดี' ทีแตะตอ้งถึงความตอ้งการขนัพนืฐานของมนุษยเ์ช่นความหิวโหยและสุขภาพรวมถึงกิจกรรมดา้นการศึกษาที

เกียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการอ่านและความพร้อมสําหรับในการศึกษาระดบัทีสูงขึน การจา้งงานและอาชีพใน

อนาคต นอกจากนีองค์กรชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนผ่านความเชียวชาญระดบัมืออาชีพของผูร่้วมงานทีทาํหน้าทีใน

คณะกรรมการสภาและคณะกรรมการ 

กู๊ดเยียร์มีประวติัอนัยาวนานในการสนับสนุนชุมชนทีเราอาศยัและทาํงานอยู่ทวัโลก กู๊ดเยียร์ประเทศไทย

มุ่งเนน้กลยุทธ์และผลลพัธ์มากขึน“ ร่วมสร้างแรงบนัดาลใจให้เพือนร่วมงานของเรารับใช”้ ชุมชนของพวกเขา 
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กู๊ดเยียร์กับโปรแกรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
ในปี 2561 บริษทั ได้ร่วมมือกับสํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติอย่าง

ต่อเนืองเพือมุ่งเนน้การขยายการความรู้และพฒันาทกัษะคน ในปี 2560 กู๊ดเยียร์ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วม Work-Integrated 

Learning (WiL) ซึงเป็นการบูรณาการภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิในแนวคิดของการเรียนรู้สาํหรับการทาํงานทีสอดคลอ้ง

กบัแนวปฏิบตัิดา้นวชิาการและสถานทีทาํงานเพอืประโยชน์ร่วมกนัของนกัศึกษาและทีทาํงาน 

กู๊ดเยียร์ประเทศไทยเริมมีส่วนร่วมในโปรแกรม WiL ในปี 2560 จนถึงปัจจุบนัเราสนบัสนุนนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีสูงสุด 40 คนต่อปี 

 กู๊ดเยียร์จับมือกับสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานเพือจัดฝึกอบรมช่างเทคนิค 

 

 บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานเขต 1 (สมุทรปราการ) จดั

อบรมหลกัสูตร “ช่างตงัศนูย ์ ถ่วงลอ้” ในโครงการฝึกอบรมดา้นเทคนิคครังที 6 ประจาํปี 2561 เพอืให้ตวัแทนพนกังาน

ช่างจากศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ จากทวัประเทศไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานดา้นเทคนิค เมือวนัท ี

16 – 19 ตุลาคม  ทีผา่นมา 

 

โครงการนีเป็นการเสริมสร้างความรู้และทกัษะในการใหบ้ริการดา้นยาง

รถยนตแ์ละยานยนตข์องพนกังานช่างจากศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์

ทวัประเทศ เพอืพฒันาศกัยภาพของพนกังานช่างในศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ออ

โตแ้คร์ ให้มีทกัษะฝีมือแรงงานทีสูงขึนและไดม้าตรฐานฝีมือแรงงาน โดย

ผูร่้วมอบรมจะตอ้งมีประสบการณ์เรืองยางรถยนตช่์วงล่าง การตงัศูนยล์อ้และถ่วงลอ้ อยา่งนอ้ย 2 ปี  นบัเป็นการช่วย

พฒันาศกัยภาพของผูอ้บรมและเสริมสร้างความรู้การบริการดา้นยางรถยนต ์ ให้กบัศูนยบ์ริการกูด๊เยียร์ ออโตแ้คร์ 

เสริมสร้างความเชือมนัทีมีต่อกู๊ดเยียร์ มนัใจไดว่้าช่างเทคนิคสามารถให้บริการซ่อมบาํรุงรถยนตแ์ละใหค้าํแนะนาํทีดี

ทีสุดแก่ลูกคา้ทุกรายได ้รวมทงัยงัเป็นการยกระดบัมาตรฐานฝีมือของอุตสาหกรรมโดยรวมดว้ย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาทมูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวม 7,400,000 หุ้น 

เป็นหุ้นสามญัทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นบริษทัในเครือ

ของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี ซึงถือหุน้ในบริษทัทงัสิน 4,942,418 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของหุ้น

ทงัหมดของบริษทั จาํนวนหุ้นทีเหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนีกู๊ดเยียร์ เป็นหนึงในบริษทัผูผ้ลิตยางรถยนตแ์ละยางเครืองบินที

ใหญท่ีสุดของโลกมีพนกังานกว่า 64,000 คน โรงงานผลิต 48 แห่งใน 22 ประเทศทวัโลก กู๊ดเยียร์มีศนูยน์วตักรรม 2 แห่ง 

ตงัอยูที่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา และเมืองโคลมาร์ เบิร์ก ในลกัเซมเบิร์ก โดยมีนโยบายมุ่งพฒันา

ผลิตภณัฑ ์และบริการดว้ยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตทีลาํสมยัเพอืเป็นตน้แบบมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์

 
  

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ไดใ้ห้สิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ สิทธิบตัรการ

ผลิต และการให้บริการทางดา้นเทคนิค เครืองจกัร วตัถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึง

นโยบายการดาํเนินงานแก่กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ดงัรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นหวัขอ้รายการระหว่างกนั  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 กู๊ดเยียร์ประเทศไทยดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกับการผลิต จัดจําหน่าย และขาย ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยาง

เครืองบิน และการหล่อดอกยางเครืองบินสาํหรับตลาดในประเทศ และเพือการส่งออก  

 ส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัประกอบดว้ยการผลิตและจาํหน่ายยางรถยนตแ์ละยางเครืองบิน บริษทัมีฐานการ

ผลิตในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ยางเครืองบินเป็นผลิตภณัฑ์หลกัสําหรับการขายส่งออกต่างประเทศ และรายไดจ้ากการขายยางเครืองบิน

ภายในประเทศเป็นจาํนวนทีไม่มีสาระสําคญั ผูบ้ริหารเชือว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระสําคญัระหว่างการเสนอ

รายงานตามส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการดาํเนินงานของกิจการในอดีตและการใช้

ดุลยพินิจเกียวกบักิจการ ดงันนั บริษทัจึงเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทีใช้เกณฑ์สถาน

ทีตงัของตลาดเพียงรูปแบบเดียว 

 

โครงสร้างรายไดข้องกู๊ดเยียร์ประเทศไทย 

 
2.1 ลักษณะของผลติภัณฑ์ และบริการ 

ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

  ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์  

 กู๊ดเยียร์ผลิตยางรถยนตท์ีมีคุณภาพสูง และคุณค่าทียึดถือทีสําคญัทีสุด คือ นวตักรรมทีเป็นเลิศ และ

ความปลอดภยั โดยกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั คือ 

- ยางรถยนตน์งั   - ยางรถปิคอพั/รถตู ้

- ยางรถยนต ์SUV  - ยางสปอร์ต 

- ยางรันออนแฟลต 

- ยางรถยนตเ์พือการพาณิชย ์

 

  ผลติภัณฑ์ยางเครืองบนิ 

กู๊ดเยียร์มีชือเสียงดา้นผลิตภณัฑ์ยางเครืองบินมากว่าศตวรรษทงัแบบยางเรเดียล (Radial) และยาง

ผา้ใบ (Bias) กู๊ดเยียร์มีโรงงานผลิตยางเครืองบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA, Danville) ประเทศบราซิล 

(Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย โดยประเทศไทยได้ถูกรับเลือกให้เป็นฐานการผลิตยางเครืองบินใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไดแ้ก่  

- ยางเครืองบินทวัไป (General Aviation Tires)  

- ยางเครืองบินเพือการพาณิชย ์(Commercial Aviation Tires) และ 

- ยางเครืองบินทางการทหาร (Military Aviation Tires) 
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นอกจากผลิตภัณฑ์ยางเครืองบินแล้ว กู๊ดเยียร์ยงัเพิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์ยางเครืองบินด้วยการ

ให้บริการหล่อดอกยางเครืองบิน (Retread) ซึงช่วยลดค่าใชจ้่ายปฏิบติังาน รวมถึงยืดอายกุารใชง้านให้กบัยาง

เครืองบิน ดว้ยเทคโนโลยีระดบัสูงสําหรับการหล่อดอกยางเครืองบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงานสําหรับหล่อดอกยาง

เครืองบินในประเทศอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด ์และประเทศไทยเพือเพมิมูลค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ทวัโลก 

  

 2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

 การทาํตลาด และการแข่งขนัของบริษทั สามารถจาํแนกไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัซึง

แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ยางรถยนต์ และยางเครืองบิน  

(1) ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ 

ตลาดยางรถยนต์ 

 

นโยบายการตลาดหลกัของปี 2561 สาํหรับผลิตภณัฑย์างรถยนต ์

 

1. การขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ ยงัเป็นกลยทุธ์หลกัในการสร้างการรับรู้ของ 

บริโภคต่อแบรนด์กู๊ดเยียร์อย่างต่อเนือง และเพิมการเจริญเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาด ในปี 2561 กู๊ด

เยียร์เปิดศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์แห่งที 77 ในประเทศไทย โดยทังหมดตังอยู่ในทาํเลทีมีผูส้ัญจร

หนาแน่น รูปแบบของศูนยบ์ริการออโตแ้คร์ ไดรั้บการปรับรูปโฉมใหม่เพือสร้างเอกลกัษณ์กู๊ดเยียร์ทีโดดเด่น 

มีบรรยากาศภายในร้านทีทนัสมยั และแบ่งสัดส่วนพืนทีการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน เพือสร้างความ

ประทบัใจให้ลูกคา้และเพือเพมิยอดขาย 

2. กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยียร์ทุกท่าน ทีร่วมกนัสร้างธุรกิจให้

เติบโตกา้วหนา้อยา่งยงัยืน โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกนัตลอดทงัปี เพอืทาํความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ของ

ตลาด และปรับแผนงานให้สอดคลอ้งแผนการขยายเครือข่ายร้านคา้ สะทอ้นถึงความตงัใจของกู๊ดเยียร์ทีให้

ความสําคัญกบัการลงทุนระยะยาว เพือให้ตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยียร์ของเราทาํหน้าทีแทนบริษทัในการ

เป็นช่องทางการติดต่อหลกัให้กบัผูบ้ริโภค พร้อมกบัการสร้างประสบการณ์การบริการคา้ปลีกทีน่าประทบัใจ

แก่ลูกคา้ทุกคน 

3. ความสาํเร็จของผลิตภณัฑ์ในปีทีผ่านมา: กู๊ดเยียร์เปิดตวั ยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ ์2 : หยดุเร็วกวา่ ขบั

ปลอดภยัยิงขึน ซึงเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ล่าสุดของซีรียแ์อชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ไดรั้บการออกแบบมาเพือ

เพิมความปลอดภยัและความมนัใจของผูข้บัขี กู๊ดเยียร์เอเชียภูมิภาคแปซิฟิกประกาศเปิดตวัยางรถยนต์นัง

ขนาดกลาง แอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 แบบนวตักรรมใหม่ช่วยให้การจบัและระยะเบรกสันทีสุดภายใต้

สภาวะเปียกชืนทาํให้ผูข้บัขีหยุดรถเร็วขึนและปลอดภยัยิงขึน ยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 จะเป็นการ

เปิดตวัผลิตภณัฑ์ทีสําคญัทีสุดของกู๊ดเยียร์ในปีพ. ศ. 2561 ซึงตรงกบัวนัครบรอบ 120 ปีของกู๊ดเยียร์ตงัแต่

ก่อตงัในปี 2441 

 

หลงัจากความสําเร็จของยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ ซึงไดรั้บความไวว้างใจจากผูผ้ลิตรถยนต์รายใหญ่

และผูบ้ริโภคนบัตงัแต่เปิดตวัในปี 2556 ยางแอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2 เขา้สู่ตลาดเพือตอบสนองความ
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ตอ้งการทีเพมิขึนทงัจากผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต และมีการอพัเดท เทคโนโลยีทีออกแบบมาเพือเพมิความปลอดภยั

และความทนทานสูงสุด 

4. ในส่วนของกลยุทธ์การสือสารตราสินคา้ บริษทัไดรุ้กตลาดมากขึนผ่านสือการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การสนับสนุนรายการทีวี หนังสือพิมพ ์เพือเพิมการรับรู้ของตราสินคา้ในวงกวา้ง และยงัคงใชสื้อทางดิจิทลั

เพอืเขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมีแนวโนม้ในการใชสื้อดิจิทลัมากขึนอยา่งต่อเนือง กู๊ดเยียร์ฯยงัไดพ้ฒันาเนือหาใน

เว็บไซต์ของบริษทั และเฟสบุ๊คแฟนเพจเพือให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมมากยิงขึน นอกจากการยกระดบัการรับรู้

แบรดใ์ห้กบัผูบ้ริโภคแลว้ เรายงัพฒันาช่องทางการสือสารกบัตวัแทนจาํหน่าย โดยการส่งจดหมายข่าวรายไตร

มาส ซึงจดหมายข่าวนีมีวตัถุประสงค์เพือสือสารขอ้มูลสําคญัเช่นผลิตภณัฑ์ใหม่ และโปรโมชนัต่าง ๆ อีกทงั

เพอืสร้างความ สัมพนัธ์ทีดีกบัตวัแทนจาํหน่ายอีกดว้ย 

 

กลุ่มลูกคา้ และช่องทางจาํหน่าย เป็นไปตามรูปแบบการบริโภคดงันี 

• ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือ ตลาดทีผูบ้ริโภคซือยางเพือนนาํไปเปลียนกบัยางชุดแรกทีติดมา

พร้อมกบัรถยนต์ ซึงกู๊ดเยียร์มีการจาํหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคผ่านตวัแทนจาํหน่ายยางภายในประเทศ รูปแบบช่องทาง

จาํหน่ายหลกัไดแ้ก่ 

- ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ (Goodyear Autocare),  

- ผูจ้ดัจาํหน่ายทีมีความสอดคลอ้งกนั (Aligned Distributor) 

- ผูแ้ทนจาํหน่ายคา้ปลีก (Retailer, Multi-Brand) 

- โชวรู์มรถยนต ์(Car Showroom) 

- โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) 

- ในไตรมาสที 4 ประเทศไทยไดเ้ปิดตวัช่องทางใหมท่ีเรียกว่า "ผูจ้ดัจาํหน่ายทีมีความสอดคลอ้งกนั" ซึงเป็น

ส่วนหนึงของประเทศไทยในการเชือมโยงรูปแบบธุรกิจเพือเพมิการขยายเครือข่ายผา่นลูกคา้ 

 

• ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทางการจาํหน่ายผา่นโรงงานประกอบ

รถยนต ์สาํหรับใชเ้ป็นยางชุดแรกทีติดมาพร้อมกบัตวัรถยนต ์

• ตลาดต่างประเทศ (Export Market) เป็นการจาํหน่ายแก่บริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ในต่างประเทศทุกภูมิภาคทวั

โลก กู๊ดเยียร์ประเทศไทยเป็นโรงงานทีสาํคญัสาํหรับผลิตเพอืการส่งออกยางรถยนต ์

 

สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายไดใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 

ภาวะการแข่งขัน 

ภาพรวมของตลาดและของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ดัชนีความเชือมนัผูริ้โภค และดัชนีความเชือมนั

อุตสาหกรรมตลาด มีแนวโน้มเติบโตมากขึน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 256  การแข่งขนัในตลาดยางรถยนต์ทดแทน

ยงัคงทวีความรุนแรงขึน เนืองจากการแข่งขนัทางราคาของยางรถยนตร์ะดบัรอง 

ในสภาวะตลาดทีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง กู๊ดเยียร์ฯยงัคงมีผลงานทีน่าพอใจ ตามแผนงาน ซึงรวมถึง

ความสําเร็จในการขยายศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ การเปิดตวัยางใหม่ แอชชวัแรนซ์ ทริปเปิลแมกซ์ 2   เพือรองรับ

การเติบโตของตลาดรถยนตโ์ดยสารขนาดกลาง 
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นอกจากนีกู๊ดเยียร์ยงัมีการเติบโตในระดบัทีดีจากตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ เนืองจากการทาํงานร่วมกบั

ผูผ้ลิตรถยนตท์งัในประเทศและต่างประเทศเพือเพมิโอกาสทางการตลาดมากขึนในอนาคต 

โมเมนตมัการเติบโตของประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตแขง็แกร่งต่อไป โดยการท่องเทียวและการส่งออก

เป็นปัจจยัหลกั นอกจากนีการลงทุนโครงสร้างพืนฐานสาธารณะโดยรัฐบาลจะดึงดูดการลงทุนในประเทศและ

ต่างประเทศ 

การบริโภคภาคเอกชนซึงเป็นส่วนสาํคญัในการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโนม้ทีจะขยายตวัตามการ

เพมิขึนของรายได ้

 ผลงานสุทธิต่อการเติบโตโดยรวมจากภาคภายนอกจะยงัคงเป็นบวกจนถึงปี  เนืองจากการ

ส่งออกทีเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

 การลงทุนภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศจะยงัคงเติบโตตอ่ไปเนืองจากการลงทุน 

 

(2) ผลิตภัณฑ์ยางเครืองบิน 

ตลาดยางเครืองบิน 

การตลาดของผลิตภณัฑ์ยางเครืองบินในปี 2560 กู๊ดเยียร์ดาํเนินแผนการตลาดทีมุ่งเนน้ในดา้นการสือสารความเป็นเลิศ

ดา้นการบริการลูกคา้ คุณภาพของบริการและผลิตภณัฑ ์การสนบัสนุนดา้นเทคนิคทีเป็นมาตรฐานสาํคญัทีเราไดยื้ดมนั

ในการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เนือง 

กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจําหน่าย  

กลุ่มลูกคา้หลกั คือ กลุ่มลูกคา้สายการบินในลกัษณะของกลุ่มผลิตภณัฑ์ยางเครืองบินเพือ

การพาณิชย ์โดยเน้นสายการบินพาณิชยท์งัในประเทศไทย ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิค และกลุ่มลูกคา้เครืองบินส่วนตวั 

ช่องทางการจาํหน่ายมีทังตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก สําหรับตลาดต่างประเทศ

กระทาํโดยการจาํหน่ายไปยงับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ และโดยบริษทักู๊ดเยียร์ทีรับผิดชอบในประเทศนัน ๆ ส่วนการ

จาํหน่ายในประเทศไทยจะกระทาํโดยกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) เองซึงความต้องการของตลาดจะแปรผนัตามภาวะ

เศรษฐกิจ และการท่องเทียวในประเทศทีจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเพิมขึนหรือลดลงของเทียวบินของสายการบิน

ต่าง ๆ 

 

สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายได ้ในหวัขอ้ขา้งตน้ 

    

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 

  

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึงผลติภัณฑ์ 

กู๊ดเยียร์มีโรงงานสําหรับผลิตยางรถยนต ์ยางเครืองบิน และหล่อดอกยางเครืองบิน จาํนวน 1 

โรง ตงัอยูท่จีงัหวดัปทุมธานี  

 การจัดหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เพือจาํหน่าย 
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บริษทัจดัหาวตัถุดิบทีสําคญัทีใชใ้นการผลิตจากหลายแหล่ง วตัถุดิบทุกชนิดทีใชใ้นการ

ผลิตจะตอ้งผ่านการตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากศูนยท์ดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ กู๊ดเยียร์ อนิโนเวชนั เซนเตอร์ ประเทศลกัเซมเบอร์ก ก่อนทีจะนาํมาใชใ้นการผลิต วตัถุดิบ

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

(Nylon Fabric) สารเคมีต่างๆ นาํมนัผสมยาง ผงคาร์บอนแบลค็ (Carbon Black) เส้นใยเหลก็ (Steel Cord) เส้นลวดขอบ

ยาง (Bead Wire) และวตัถุดิบอนืๆ   

บริษทัมีนโยบายในการจดัหาวตัถดิุบทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผูผ้ลิต

เป็นหลกั ในปี 256  บริษทัมีสัดส่วนการจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตในประเทศร้อยละ 58.1 และจากต่างประเทศร้อยละ 41.9 

เนืองจากวตัถุดิบบางชนิดไม่สามารถจดัหาไดใ้นประเทศไทย แยกไดด้งันี 

 

สัดส่วนการจัดหาวัตถุดบิแยกชนดิและสัดส่วนการจัดหา 

การจดัหาภายในประเทศ  
ประเภทวตัถดุิบ สัดส่วน (ร้อยละ) 

เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric) 5.0% 

เส้นใยสังเคราะห์ (Polyester) 0.0% 

ผงคาร์บอนแบลค็ 22.2% 

สารเคมี / เม็ดสี 7.7% 

เส้นลวดขอบยาง 0.0% 

เส้นลวดโครงยาง 0.0% 

ยางธรรมชาติ 22.6% 

ยางสังเคราะห์ 0.6% 

 58.1% 

การจดัหาจากต่างประเทศ  
ประเภทวตัถดุิบ สัดส่วน (ร้อยละ) 

เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric) 0.5% 

เส้นใยสังเคราะห์ (Polyester) 2.2% 

ผงคาร์บอนแบลค็ 0.2% 

สารเคมี / เม็ดสี 9.5% 

เส้นลวดขอบยาง 4.3% 

เส้นลวดโครงยาง 4.5% 

ยางธรรมชาติ 0.0% 

ยางสังเคราะห์ 20.7% 

 41.9% 

(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

กู๊ดเยียร์ให้คาํมนัสัญญาว่าจะปฏิบติังาน ดว้ยการยึดถือนโยบายคือ “การสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัทงัขณะปฏิบตัิงาน 

หรือนอกเวลางาน” และ “การรักษาสิงแวดล้อม และชุมชน” ในฐานะทีกู๊ดเยียร์เป็นองค์กรระดบัโลกทีรับผิดชอบต่อ
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สังคมและสิงแวดล้อม กู๊ดเยียร์จึงปฏิบัติงานโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทังด้านกฎหมาย และจริยธรรม เพือบรรลุ

เจตนารมณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจ และการรักษาสิงแวดลอ้มในการคงไวซึ้งคุณภาพชีวิตทีดีของพนกังาน ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม บริษทัมีมาตรการจัดการผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีเกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที

กฎหมายกาํหนดโดยแบ่งเป็น  ดา้นหลกั คือ 

  (1) นโยบายการจดัการของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลติยาง  

 ของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ของเสียทีไม่เป็นอันตราย ได้แก่ 

พลาสติก และยาง เศษไม ้เหล็ก โลหะ และของเสียทีเป็นอนัตราย ไดแ้ก่ ผา้ปนเปือนนาํมนั สารเคมีหมดอายุ นาํมนัใช้

แลว้ หลอดไฟใชแ้ลว้ ตลบัหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ภาชนะปนเปือน กระป๋องสี  

 กู๊ดเยียร์จดัการกาํจดัของเสียทงัสองประเภทในโรงงานอย่างมีระบบ โดยมีโรงกาํจดัขยะ

สําหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพือขนยา้ยไปกาํจดัตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบ

อิสระ อย่างน้อยปีละ 2 ครังเพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด และเพือให้มนัใจว่า การผลิตสินคา้ของ กู๊ดเยียร์จะไม่

ก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบใด ๆ ทางดา้นสิงแวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คียงโรงงาน  

 

(2) การตรวจสอบคุณภาพนําทิงจากกระบวนการผลิต บริษทัฯ ได้มีการลงทุนก่อสร้างและ

เดินระบบในการบาํบดันาํเสียทีเกิดขนึจากกระบวนการผลิต โดยระบบบาํบดันาํเสียแบบตกตะกอน (Activated sludge) 

อีกทงัมีการตรวจวดัคุณภาพนาํหลงัจากทาํการบาํบดัจากระบบบาํบดันาํเสียอีกขนั เพือให้มนัใจว่านาํทีเราไดป้ล่อยออก

สู่ลาํรางสาธารณะนันมีคุณภาพผ่านตามมาตรฐานทีกาํหนด  พารามิเตอร์ทีตรวจ ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บี

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

ตรวจสอบภายนอกทุก ๆ 1 เดือน  

 

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศทีระบายออกจากโรงงาน บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบปริมาณ

การปล่อยอากาศทีระบายออกจากปล่องระบายอากาศทีออกจากโรงงาน พารามิเตอร์ทีตรวจ ไดแ้ก่ ปริมาณฝุ่ น (TSP), 

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

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

  

ข้อพพิาทหรือการถูกฟ้องร้องเกียวกับสิงแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพพิาทดังกล่าว 

กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2560 จากชุมชนทางดา้นสิงแวดลอ้ม โดยทาง

บริษทัไดท้าํหนงัสือเพือตรวจสอบขอ้ร้องเรียนทีสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสํานกังานเทศบาลเมือง

คลองหลวงเรียบร้อยแลว้ 

 

 2.4 งานทียังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานทมีีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน 

  - ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเสียง  

3.1 ความเสียงต่อการดาํนนิธุรกิจของบริษัท  

(1) ความเสียงด้านการเงิน  

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสียงทางการเงินทีสําคญัไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

และความเสียงจากสินเชือ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเกิดจากการทีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศ และ

รายการซือจากต่างประเทศทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดจากบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดทีฝากไวก้บัสถาบนัการเงินและเงินลงทุนอืน ความเสียงจากสินเชือเกิดขึนจากการขายสินเชือและเงิน

ฝากกบัสถาบนัการเงิน บริษทัไม่มีนโยบายในการใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพือบริหารความเสียงอนัเกิดจากความผนัผวน

จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงทอีาจเกิดขนึจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเป็นเฉพาะกรณี  

 

บริษทัไดรั้บดอกเบียจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน บริษทับริหารความเสียงจากอตัรา

ดอกเบียโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนและอตัรา

ดอกเบียทีแตกต่างกนั  

 

บริษทัไมมี่การกระจุกตวัของความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกิดจากลูกหนีการคา้ เนืองจากบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมากราย

ทีครอบคลุมถึงลูกค้าทีเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภค ฝ่ายบริหารเชือว่าไม่มีความเสียงจากการให้สินเชือใน

ลูกหนีการคา้มากไปกว่าจาํนวนทีสาํรองไวเ้ผอืการเรียกชาํระหนีไมไ่ด ้ 

 

บริษทัไม่มีความเสียงจากการกระจุกตวัของสินเชือทีเกียวขอ้งกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษทั ฝากเงินไว้

กบัสถาบนัทางการเงินทีน่าเชือถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษทัจะจาํกดัความเสียงโดยการกระจายเงินฝากไม่จาํกดั

เฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหนึงและสําหรับเงินสดส่วนเกินจะนาํไปลงทุนในเงินลงทุนทีมีความเสียงตาํหรือเงิน

ลงทุนทีมีความน่าเชือถือสูงทีครบกาํหนดชาํระ 90 วนั บริษทัไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุนดงักล่าว  

 

(2) ความเสียงด้านวัตถุดิบ  

บริษัทจัดซือวตัถุดิบเพือใช้ในการผลิต ทังจากผูค้ ้าในประเทศและต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผง

คาร์บอนดแ์บล็ค เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภณัฑ์ต่าง ๆ เป็นวตัถุดิบทีสําคญัในการผลิตยางรถยนต ์ซึงวตัถุดิบในแต่ละ

ชนิดสามารถจดัหาไดจ้ากผูผ้ลิตทังในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการ จัดหา

วตัถุดิบและติดตาม ประเมินผล การบริหารการใชว้ตัถุดิบอย่างเป็นระบบ และจดัทาํแผนรองรับกรณีเกิด ภาวะการขาด

แคลนวตัถุดิบ หรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ บริษทัร่วมมือกบับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน เพอื

ป้องกนัและบริหารความเสียงทีอาจเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบและการผนัผวนของราคา วตัถุดิบร่วมกนั ซึงจากความ

ร่วมมือกนันี ทาํให้บริษทัมีความมนัใจในแผนรองรับปัญหาและความเสียง และมนัใจ ว่าสามารถรับมือกรณีเกิดการขาด

แคลนวตัถุดิบได ้ซึงจะลดความเสียหายต่อการผลิตของบริษทั 
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3.2 ความเสียงด้านการตลาด 

(1) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM)  

 

ความเสียงดา้นการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์  คือ การแปรผนัตามตลาดรถยนต์ ซึงความตอ้งการใชย้าง

รถยนตข์องตลาด  OEM ขึนอยูก่บัปริมาณการผลิตรถยนตข์องผูป้ระกอบธุรกิจยานยนต์ทีมีฐานการผลิตในประเทศ  

 

แมว่้าตลาดนีจะมีอตัรากําไรไม่มากเท่าตลาดยางรถยนต์ทดแทน แต่ก็มีความสําคญัต่อกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เพราะ

ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ทีจะเปลียนยางใหม่ทีเป็นแบรนดแ์ละชนิดเดียวกบัทีติดมากบัรถยนต ์ 

 

นอกจากนี ความเสียงจากความไม่แน่นอนของยอดขายรถยนตใ์นประเทศในปี 256  อาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการ

ยางของตลาดรถยนต์โดยรวมในอนาคต ซึงกูด๊เยียร์ได้ประเมินความเสียงในจุดนีไวแ้ลว้ และบริหารจดัการความเสียง

ดว้ยการเพมิยอดจาํหน่ายในตลาดอืน รวมถึงการหาฐานลูกคา้ในอนาคตของตลาด OEM เพมิมากขึน 

 

(2) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) 

 

ความตอ้งการใช้ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนตท์ดแทน (Replacement Market) ขนึอยู่กบัปริมาณรถยนตท์ียงัใชง้านอยู่  

ซึงมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนืองในแต่ละปี รายไดห้ลกัของกู๊ดเยียร์มาจากการจาํหน่ายยางรถยนตใ์นตลาดยางรถยนต์

ทดแทนซึงมีอตัรากาํไรทีสูงกว่าตลาด  OEM ดงันนัตลาดยางรถยนตท์ดแทนจึงมีภาวะการแข่งขนัทีสูงมาก   

 

นอกจากนีดว้ย จาํนวนผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายยางรถยนต์ในประเทศไทยทีเพมิสูงขึน  ทาํให้การแข่งขนัสูงขึนตามไป

ดว้ย   โดยเฉพาะการเขา้มาทาํตลาดของยางรถยนต์ของแบรนด์อืนซึงใชก้ลยุทธ์ราคาทาํให้ภาวะการแข่งขนัในตลาดสูง

มากยิงขึน อีกปัจจยัหนึงคือราคาวตัถุดิบทีเป็นปัจจยัหลกัของยุทธศาสตร์ดา้นราคา ส่วนปัจจยัเสียงจากภาวะความไม่

แน่นอนทางการเมืองยงัประเมินว่าเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดในปี 2561 

 

เนืองจากสภาวะตลาดทีมีความไม่แน่นอน กู๊ดเยียร์จะดาํเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างเขม้ขน้ ในการขยายช่องทางการ

กระจายสินคา้ เพมิความรู้จกัแบรนด ์และรักษาความคล่องตวัในการปรับแผนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 

เพือสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กับลูกคา้เก่าและใหม่ และเพิมความได้เปรียบในการแข่งขนัในตลาดยางรถยนต์

ทดแทน กู๊ดเยียร์จะมุ่งเน้นการยกระดบัของแบรนด์และผลิตภณัฑ์ในดา้นคุณภาพ นวตักรรม และความปลอดภยั ดว้ย

เหตุนี เราจึงเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ เพิมการสือสารกบัผูบ้ริโภคและตวัแทนจาํหน่ายใหม้ากขึน และริเริมแคมเปญส่งเสริม

การขายทีดียงิขนึ นอกจากนี บริษทัยงัตระหนกัดีว่าผลิตภณัฑค์ุณภาพสูงของกู๊ดเยียร์ตอ้งควบคู่ไปกบับริการคุณภาพสูง

เพอืให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด ดงันนัเพอืเป็นการบริหารจดัการความเสียงในส่วนนี บริษทัจะเนน้การ

ขยายเครือข่ายกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ ซึงจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกู๊ดเยยีร์เป็นหลกั 
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ตลาดยางเครืองบิน 

ปัจจยัเสียงสาํหรับตลาดยางเครืองบินในส่วนของตลาดส่งออกเกียวเนืองกบัสภาวะเศรษฐกิจในทวีปยโุรปและทวีปอเม

ริกาซึงอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเทียวบิน อย่างไรก็ตาม  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนือง มีปริมาณการเพิมขึนของจาํนวนเครืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ช่วยชดเชยการส่งออกใน

ตลาดอืน  

 

สําหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบนัความตอ้งการยางเรเดียลเพิมมากขึน  ซึงบริษทับริหารจดัการความตอ้งการในส่วนนี

ดว้ยการนาํเขา้ยางประเภทดงักล่าวจากบริษทัในเครือของกู๊ดเยียร์เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่ม 

 

3.2 ความเสียงต่อการลงทุนของผู้หลักทรัพย์ 

บริษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ทีจดทะเบียนและตงัอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ถือหุ้นของบริษทั

จาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่าย ดงันนั บริษทัจึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทัเดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์

แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ในการดาํเนินกิจการและการบริหารงานของบริษทั บริษทัตอ้งอาศยัความร่วมมือกบั

บริษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ในดา้นเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีทางดา้นวตัถุดิบ การ

พฒันาผลิตภณัฑ ์การจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน การพึงพานนับริษทัมีความเสียงใน

ดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนืองถา้หากมีการเปลียนแปลงจากผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 

 

4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก  

มูลค่าสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดของสินทรัพยท์ีสาํคญั ดงันี  

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลค่าตามบัญชี  

(พนับาท) 

ภาระผกูพัน 

1) ทีดินและอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 1,001,016 ไม่มีภาระผกูพนั 

2) เครืองจกัรอุปกรณ์และ

เครืองมือ 

บริษทัเป็นเจา้ของ 2,203,607 ไม่มีภาระผกูพนั 

3) เครืองตกแต่งติดตงัและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 

บริษทัเป็นเจา้ของ 22,061 ไม่มีภาระผกูพนั 

4) ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 4,733 ไม่มีภาระผกูพนั 

5) งานระหวา่งก่อสร้างและ

สินทรัพยร์ะหว่างตดิตงั 

บริษทัเป็นเจา้ของ 642,077 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  3,873,494  
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ทีดิน อาคารและอุปกรณ์บนัทึกเมือเริมแรกตามราคาทุนหักดว้ยค่าเสือมราคาสะสม ยกเวน้ทีดินซึงไม่มีการคิด

ค่าเสือมราคาเนืองจากมีอายุการใชง้านไม่จาํกดั บริษทัใชวิ้ธีเส้นตรงในการคาํนวณค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพยท์ุก

ประเภท บริษทัไดป้ระมาณอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัต่อไปนี 

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน  -  ปี 

อาคาร 10 - 40 ปี 

เครืองจกัรและอปุกรณ์ 3 - 30 ปี 

เครืองตกแต่งติดตงัและอปุกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 

 

ในกรณีทีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนทนัที 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีทีเกิดรายการขึน ตน้ทุนของ การปรับปรุง

ให้ดีขึนอย่างสําคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์มือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนนัจะ

ทาํให้บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท์ีไดม้า การปรับปรุงหลกั

จะตัดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ทีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์ีเกียวขอ้ง กาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่าย

คาํนวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนทีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า) 

-ไม่มี- 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  

5.1 คดีทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษทัไม่มีคดีซึงอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัทีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ  ของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัสินปีบญัชีล่าสุด รวมทงัไม่มีคดีทีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ  ของสินทรัพยห์มุนเวียน 

ณ วนัสินปีบญัชีล่าสุด 

5.2 คดีทีกระทบต่อการดําเนินธรุกิจอย่างมีนัยสําคญั (ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้) 

บริษทัไม่มีคดีทีกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

5.3 คดีทีไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

  บริษทัไม่มีคดีซึงเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 
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6.  ข้อมูลทัวไป และข้อมลูสําคญัอืน 

6.1 ข้อมูลทัวไป  

 ชือบริษัท บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

 ทะเบียนบริษัทเลขท ี 0107537001188  (เดิมเลขที บมจ. 365) 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์ยางเครืองบินสาํหรบัตลาดในประเทศ

และเพอืการส่งออก และให้บริการหล่อดอกยางเครืองบิน 

 ทตีังสํานักงานใหญ่ และโรงงาน เลขที 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหนึง   

  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 12120   

 จํานวนพนักงาน 860 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561) 

 โทรศัพท์ 0-2909-8080-8   

 โทรสาร 0-2909-8097 

 โฮมเพจ www.goodyear.co.th 

ทุนจดทะเบียน 74,000,  บาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558)  

ทุนเรียกชําระแล้ว 74,000,  บาท 

หุ้นสามัญ 7,400,  หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

 

 รายละเอยีดนิติบคุคลทีบริษัทถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10  

-ไม่มี- 

 

 รายละเอยีดของบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

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

ผูส้อบบญัชี   นายชยัศิริ เรืองฤทธิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

179/74-80 ถนนสาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

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

โทรสาร 0-2286-5050 

ทีปรึกษากฎหมาย   บริษทั ติลลิกีแอนดกิ์บบินส์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

    อาคารศุภาลยัแกรนดท์าวเวอร์ ชนั 26 เลขที 1101  

    ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 6.2 ข้อมูลสําคญัอืน  -ไม่มี- 
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ส่วนท ี2 

การจัดการ และการกํากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ว 

 

จาํนวนทนุจดทะเบียน   74,000,000 บาท 

จาํนวนทนุชาํระแลว้  74,000,000 บาท 

หุ้นสามญั     7,400,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ             10 บาท  

ตลาดหลกัทรัพยที์จดทะเบียน                   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ชือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั  GYT 

  

 หุ้นประเภทอนืทีมีสิทธิหรือเงือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 

 -ไม่มี- 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 

 

-ไม่มี- 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) กลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วนัที 31 ธนัวาคม  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี 4,942,418 66.79% 

บริษทั บุญเพมิพูน จาํกดั 419,160 5.66% 

BNP Paribas Securities Services, London Branch 223,200 3.02% 

บริษทั ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จาํกดั 209,864 2.84% 

บริษทั ศรีพนีอ้ง จาํกดั 208,240 2.81% 

BNP Paribas Securities Services, London Branch 149,900 2.03% 

บริษทั บุญทรง จาํกดั 141,900 1.92% 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 77,800 1.05% 

บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั 73,480 0.99% 

บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 63,500 0.86% 
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 (2) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณืมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

(3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรืองทีมีผลกระทบต่อการออ

อกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

- ไม่มี- 

 7.3 การออกหลักทรัพย์อืน 

  

  -ไมมี่- 

 

 7.4 การจ่ายเงินปันผล 

 

บริษทัไมไ่ดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั การจ่ายเงินปันผลใดๆ ของ

บริษทัจะตอ้งกระทาํภายในกาํหนด 1 เดือน นบัแต่วนัทีทีประชุมของผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ บริษทั

จะแจง้การประกาศจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือตีพิมพป์ระกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนงัสือพิมพ ์เงินปันผลให้

เป็นไปตามจาํนวนของหุ้นและมีจาํนวนเท่ากนั 

 

  ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง  ปีของบริษัท 

 
  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

The Goodyear Tire & Rubber Company 4,942,418 66.79 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

รายชือและตาํแหน่งกรรมการ ณ วนัที 1 ธนัวาคม 25  ดงันี 

 
หมายเหตุ: 

*นายลูกา้ เครปาโชลี ไดรั้บแต่งตงัเป็นคณะกรรมการ บริษทั เมือวนัที  สิงหาคม  แทนที นายฟินบาร์ร์โรลนัดโ์อคอนเนอร์ซึง 

ลาออกจากตาํแหน่งคณะกรรมการ บริษทั เมือวนัที  มิถุนายน . 

**นายพพิฒัน์ วรพพิฒัน์ ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ครังที /  เนืองจากการเดินทางเพือธุรกิจเร่งด่วน 
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***นายแอนดรูว ์ไมเคิล คูเปอร์ ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ครังที /  เนืองจากการเดินทางเพือธุรกิจเร่งด่วน 

****นายไมเคิล มาร์เตนส์ ไดรั้บการแต่งตงัเป็นคณะกรรมการ บริษทั เมือวนัที  สิงหาคม  แทนที 

นายโอลิเวอร์โกลวซึ์งลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ บริษทั เมือวนัที  พฤษภาคม  

*****นายเยบ็ ซู ชวน ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ครังที /  เนืองจากการเดินทางเพอืธุรกิจเร่งด่วน 

******น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ครังที /  เนืองจากการเดินทางเพือธุรกิจเร่งด่วน 

 

(1) กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท 

นายฟินบาร์ โรแลนด ์โอคอนเนอร์ และนายพิพฒัน์ วรพพิฒัน์ ลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

 (2)  โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ 

(ก) กรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระของบริษทัมีจาํนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ .  ของกรรมการทงัคณะซึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์รายชือกรรมการอิสระของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2 ด ังนี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2. นายเยบ็ ซู ชวน 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 25  มีจาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการ

สอบทานงบการเงิน 

   2. นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

1. นายเยบ็ ซู ชวน    ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

2. ดร.ธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง   กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

3. นาย ลูกา้ เครปาโชลี*  กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

หมายเหตุ: 

  *นาย ลูกา้ เครปาโชลี ไดรั้บการแต่งตงัเป็นคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการเมือวนัที 3 

สิงหาคม 2561 แทนทีนายฟินบาร์ โรลนัด ์ โอคอนเนอร์ ซึงลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการเมือ

วนัที 25 มิถุนายน 2561 

 

8.2 ผู้บริหาร 
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รายชือและตําแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 

รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายลูกา้ เครปาโชลี กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) 

2. นายพพิฒัน์ วรพพิฒัน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย (Sales Director) 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

  

 เลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในการ

จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสาํคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั รวมถึง

เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนาให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบตามทีกฎหมายกาํหนด 

 

นอกจากนี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ทีอนืตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี 

• ให้คาํแนะนาํ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษทัมีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติคณะกรรมการและมติผูถื้อหุ้น ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

• ทาํหนา้ทีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเรืองและประชุมผูถื้อหุ้น 

• จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม ่

• เสนอแนะหลกัสูตรการฝึกอบรมทีจาํเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติทีประชุมผูถื้อหุ้น และกบั

หน่วยงานภายนอกทีกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน 

• กาํกบัดูแลการจดัการบริษทั รวมถึงการจดัทาํและการเก็บรักษาเอกสารทีสาํคญัของบริษทั 

• ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษทั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว รวมทงัมีการทบทวนการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและจริยธรรม

ธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย แนวทางปฏิบติัของสากลและบริษทัชนันาํต่างๆ เป็นประจาํ 

• ดูแลให้บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีดีกบัผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรืองร้องเรียนกบับุคคลทีเกียวขอ้งเมือมีเรืองร้องเรียนผา่นเขา้มาในระบบการ

รับเรืองร้องเรียนของบริษทั 

• หนา้ทีอนืๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตงั (ตงัแต่วนัที 11 พฤศจิกายน 2556) ให้นางสาวณภทัร ธญัญกุลสัจจา ดาํรง

ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั และปฏิบติัหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยคุณสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏใน

เอกสารแนบ 1 

 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี  

- 27 - 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเกียวกบัประเภท ขนาด 

และความเกียวโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษทัซึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทวัไปของตลาด (Market Norm) และ

อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมเกียวกบัการทาํหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทงันี เฉพาะ

ประธานกรรมการและกรรมการซึงมีถินทีอยู่ในประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านันทีมีสิทธิไดรั้บ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารทีเป็นตวัเงิน สาํหรับปี 2561 มีรายละเอียดดงันี 

- ประธานกรรมการ 500,000 บาท  

- กรรมการอืนทีมีถินทีอยูใ่นประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั ท่านละ 350,000 บาท  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท  

- ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  100,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 75,000 บาท  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้รวมเงินเดือน ค่าเบียประชุมและผลตอบแทนอืนแลว้ โดยไดรั้บ

อนุมตัิจากการประชุมผูถื้อหุ้นครังที 50 วนัที  เมษายน   

 (2) โบนสั   -ไม่มี- 

 (3) ค่าตอบแทนอนืทีไมใ่ช่ตวัเงิน -ไม่มี- 

 

8.5  บุคคลากร 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

(1) จาํนวนพนกังาน 

บริษทัมีจาํนวนพนกังานทงัสิน  860 คน  

 

)2(  จาํนวนพนกังานแต่ละสายงาน 

พนกังานประจาํสาํนกังาน  187 คน  

พนกังานประจาํฝ่ายผลิต  673 คน 

 

(3) ผลตอบแทนรวมของพนกังาน ในปี 2561 เป็นจาํนวน .  ลา้นบาท1 

 (4) นโยบายในการพฒันาพนกังาน  

 

บริษทัให้ความสําคญักบัการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานของบริษทั อนัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ

การนาํมาซึงทีมทีดีทีสุดและมีความสามารถ ซึงนาํมาสู่การพฒันาองค์กรอย่างยงัยืน อีกทงัยงัเป็นกลยุทธ์ใน

 
1 งบการเงินสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2561 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 13 หนา้ 30 
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การขบัเคลือนองคก์รของกู๊ดเยียร์ทวัโลก บริษทัให้การสนบัสนุน และเปิดโอกาสให้พนกังานไดพ้ฒันาตนเอง

เพอืยกระดบัความสามารถ ความรู้ ทกัษะเพือพฒันาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน 
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9.    การกํากับดแูลกิจการ 

  

 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

   

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 5 หมวด ดงันี 

 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัปฏิบติัตามปรัชญาองคก์รทีตราไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัสําหรับ

การปฏิบตัิงานของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ทวัโลก ซึงคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฉบับนีช่วยให้พนักงานของเราเข้าใจว่าบริษทัดําเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงและ

ปฏิบติังานอย่างซือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมเพือคงไวซึ้งชือเสียงทีดีของเรา ควบคู่ไปกบัคุณค่าทีเรายึดถือ คือ 

การดึงดูด พฒันา และคงไวซึ้งทีมทีดีทีสุดขององคก์ร การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างและรักษา

สัมพนัธ์ทีดีกับลูกค้า ผูบ้ริโภค หุ้นส่วนทางธุรกิจ และการดําเนินธุรกิจอย่างยงัยืน และเหนือกว่าความ

ค า ด ห ม า ย เ พื อ นํ า ม า ซึ ง ผ ล ต อ บ แ ท น ที ดี  โ ป ร ด ดู ข้ อ มู ล เ พิ ม เ ติ ม ที  

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

พนกังานของเราทวัโลก ยึดถือหนึงในคุณค่าของกู๊ดเยียร์ทีสาํคญัร่วมกนัประการหนึง คือ การ

ปฏิบติังานดว้ยความซือสัตยสุ์จริต และให้ความเคารพซึงกนัและกนั ไม่ว่าจะอยูใ่นขณะทาํธุรกรรมสาํคญัของ

บริษทั การเขา้ร่วมประชุมสําคญั หรือแมก้ระทงัการเขา้ร่วมสัมนาทางธุรกิจทีไม่เป็นทางการก็ตาม 

นอกจากนี ในฐานะทีเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริษทั

อเมริกนั บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ทีเกียวกบัมาตรฐานจริยธรรมระดบัสูง

และการกาํกบัดูแลการรายงานทางการเงิน 

 

 9.2 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 

บริษทัมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทังสิน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดงันี 

(ก) คณะกรรมการ 

รายละเอียดเกียวกบัคณะกรรมการบริษทั โปรดดูหวัขอ้ที 8.1 

หนา้ทีของคณะกรรมการบริษทั มีดงันี 

1. เป็นผูน้าํและบริหารบริษทัตามวสิัยทศัน์งานทีไดรั้บมอบหมาย 
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2. ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที

ประชุมผูถื้อหุ้น  

3. พิจารณาอนุมติัรายการทีสําคญั เช่น โครงการลงทุนใหม่ หรือการซือขายทรัพยสิ์นทีมีสาระสําคญั

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนด และการดาํเนินการใด ๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด 

4. กาํกบัดูแลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีเชือถือได้ รวมทังดูแลให้มี

กระบวนการให้การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการติดตามผล 

6. คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจอนุมติัรายการดงัต่อไปนี 

(1) แต่งตงัและถอดถอนพนกังานของบริษทั  

(2) กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัแก่พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใดทีทาํกิจการ

ให้กบับริษทั โดยจะเป็นผูท้าํการประจาํหรือไมป่ระจาํก็ได ้

(3) กาํหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ในการปฏิบติังานตามหน้าที คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือ

หลายคนหรือบุคคลอืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ในการเขา้ทาํรายการต่อไปนี ให้พิจารณาอนุมติัโดยทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัให้แก่บุคคลอืน 

(2) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครังโดยกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าไว้

ตลอดทงัปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิมตามความจาํเป็น ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธาน

กรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมและกาํหนดวาระการประชุมตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และจัดส่ง

หนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 

วนัเพอืให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ 

ประธานกรรมการทาํหน้าทีเป็นประธานทีประชุม มีหน้าทีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อยา่ง

เพียงพอสําหรับกรรมการทีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นทีสําคญัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ตดัสินดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของกรรมการทีมาประชุม กรรมการหนึงคนมีหนึงเสียง 

เลขานุการบริษัททาํหน้าทีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประสานงานกับ

คณะกรรมการ จดัประชุม และจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม ทะเบียน
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กรรมการ สนบัสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั และมติที

ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อกับผูถื้อหุ้น ติดตามให้องค์กรมีการกาํกับดูแลกิจการทีดี และ

ปฏิบติัหนา้ทีตามทกีฎหมายกาํหนด 

 

 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษทักาํหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลทีเกียวขอ้ง เมือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

หรือเมือเปลียนแปลง และให้ทบทวนขอ้มูลทุกปีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการและผูบ้ริหารตามทีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

การปฐมนิเทศ การอบรม และพฒันาความรู้กรรมการ 

กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม่แต่ละท่านจะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบ และขอ้มูล

ธุรกิจของบริษทัทีเกียวขอ้งอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการส่งเสริมให้

กรรมการไดพ้ฒันาความรู้ต่อการทาํหน้าทีโดยเห็นว่ากรรมการควรไดรั้บการอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตรพืนฐาน 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และทังคณะปีละ 1 ครัง (Self-

Assessment) เพือตรวจสอบการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ

บริษทัทีกาํหนดไว ้โดยมีหวัขอ้ในการประเมิน ดงันี 

 ส่วนที 1  แบบประเมินตนเองของกรรมการ 

 ส่วนที 2 แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

(2) บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ 

(4) การทาํหนา้ทีของกรรมการ 

(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

(7) การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 

(8) การปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ  

 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดเกียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูหัวขอ้ที 8.1 

หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงัโยกยา้ย เลิกจา้งงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดที

รับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง

นอ้ย ปีละ 1 ครงั 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอนืใดตามทีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

รายละเอียดเกียวกบัคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โปรดดูหวัขอ้ที 8.1 

กรรมการสรรหาและธรรมภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการขอลาออก

ก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ให้แจง้ต่อบริษทัล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการทีได้รับการแต่งตงัให้

ดาํรงตาํแหน่งแทนให้อยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระทีเหลือของกรรมการทีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่ง 

 

หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลมีดังน ี

1. ประเมินและคดัเลือก หรือแนะนาํคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัการคดัเลือกกรรมการ 

2. จดัทาํหลกัการในการคดัเลือกกรรมการใหม่ และคดัและจดัหาบุคคลทีมีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการ 

3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการทีอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น 
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4. พิจารณาและทําความเห็นให้กับคณะกรรมการบริษทั เกียวกับโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ รวมถึงทกัษะของคณะกรรมการ เพือประสิทธิของคณะกรรมการทงัหมด 

5. คดัเลือกกรรมการผูต้อ้งสับเปลียนตวั ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ 

7. พัฒนาและทบทวน อย่างน้อยปีละครัง หลักปฏิบัติงานและให้ความเห็นเกียวกับการเปลียนแปลง

คณะกรรมการ 

8. พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัธรรมาภิบาลเป็นคราวๆ ไป 

9. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบัรายงานประจาํปี เกียวกบักิจกรรมของคณะกรรมการ 

10. ทาํหนา้ทีอืนๆ ตามทีมอบหมายโดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป  

 

(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) 

 

กรรมการบริหารมีหน้าทีดาํเนินการและจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี 

บริษทัไดแ้ต่งตงักรรมการผูจ้ดัการและกรรมการอืนเป็นกรรมการบริหารรายชือกรรมการบริหารในปี 2561 ประกอบไป

ดว้ย 

1. นายลูกา้ เครปาโชลี  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายพิพฒัน์ วรพพิฒัน์ กรรมการบริหาร (Sales Director-Thailand) 
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9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการ และผู้บริหารของบริษทั 

  

(1) กรรมการอิสระ 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ

จาํนวนกรรมการทงัหมดเพือให้ความเห็นอนัเป็นอิสระเกียวกบักิจการทีสําคญัของบริษทั บริษทัมีกรรมการอิสระ

จาํนวนสามท่านจากกรรมการจาํนวนเกา้ท่าน หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 33.33 ตามจาํนวนขนัตาํทีกาํหนด กรรมการ

อิสระของบริษทัมีรายชือต่อไปนี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2. นายเยบ็ ซู ชวน 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

 

บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังนี 

1. ไมมี่ธุรกิจหรือการงานทีเกียวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน 

2. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที

เกียวขอ้ง ทงันีให้นบัรวมถึงหุ้นทีถืออยูโ่ดยผูท้ีเกียวขอ้งดว้ย 

3. ไมมี่ส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ของบริษทั รวมทงัไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังานทีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัใน

เครือ บริษทัร่วม บริษทัทีเกียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั นอกจากนี จะต้องไม่เป็นที

ปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั 

4. ไมมี่ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงัในดา้นการเงิน และการบริหารงาน

ในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญข่องบริษทั 

5. ไมเ่ป็นผูเ้กียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถื้อหุ้นรายใหญข่องบริษทั 

6. ตอ้งเป็นผูที้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

(2) กระบวนการสรรหากรรมการ 

บริษทัคดัเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอชือ เมือไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษทัแลว้ จากนันผูถ้ือหุ้นจะเป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัแต่งตงักรรมการของ

บริษทั ผูล้งทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในทีประชุมผูถื้อหุ้นในการแต่งตงักรรมการ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ

ทีเกียวขอ้งหลายๆ ธุรกิจ ซึงเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้น จาํนวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากบัหรือไม่น้อยกว่า

หนึงในสามของคณะกรรมการ  

 

การเลือกและแต่งตงัคณะกรรมการจะกระทาํในการประชุมผูถื้อหุ้นภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี 

1. หนึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเท่ากบัหนึงหุ้น 
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2. การเลือกกรรมการอาจใชวิ้ธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือคราวละหลาย ๆ 

คนตามแต่ทีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตาม

จาํนวนหุ้นทีถืออยู ่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนทีไดรั้บ

เลือกตงัในครังนนั 

ทงันี บริษทักาํหนดหลกัเกณฑ์ทีชดัเจนและโปร่งใสตามการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเกียวกบัการปฏิบตัิต่อผูถื้อ

หุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ดว้ยการให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและชือกรรมการล่วงหน้า 

เพือให้ผูถ้ือหุ้นไดม้ีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการของบริษทั และเพือคดัสรรบุคคลทีมีความเหมาะสม เพือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั www.goodyear.co.th/news และเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารเป็นผูส้รรหาผูบ้ริหารเมือมีตาํแหน่งว่างลง ทงันีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ 

 

9.4 การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  

 บริษทัไม่มีการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนนี 

 

9.5 การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นอย่างยิง พนกังานทุกระดบั

ของบริษทั จะตอ้งใชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งระมดัระวงั จะตอ้งรักษาขอ้มูลและเอกสารของบริษทัไม่ให้

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้โดยจะตอ้งให้อยูใ่นกรอบหนา้ที และความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายเท่านนั  

 

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั นําข้อมูลภายในทีมีสาระสําคญัของบริษทั 

ไปเปิดเผยหรือใช้เพือประโยชน์ส่วนตวั ขอ้มูลภายในทีเกียวขอ้งจะเปิดเผยต่อบุคคลทีเกียวขอ้งเท่านนั เช่น ผู ้

ตรวจสอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย ขอ้มูลทีสําคญัจะไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นซึงเป็นไปตามกฎ

และระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการหลีกเลียงการซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไวใ้นคู่มือ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สรุปไดด้งันี 

 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานทีไดรั้บทราบขอ้มูล

ภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในอนัมีสาระสาํคญัเกียวกบักู๊ดเยียร์ทียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลทีไมมี่หนา้ทีเกียวขอ้ง  
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 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนกังาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานทีไดรั้บทราบขอ้มูล

ภายในใชข้อ้มูลดงักล่าวเพือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตวั หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูอ้ืนเพอื

ผลประโยชน์ทางการเงินของผูอื้น และ 

 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และ ผูอ้าศยั หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที

ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั   ,กทรัพยข์องกู๊ดแนะนาํให้ผูอื้นซือ ขาย หรือโอนหลั

เยียร์แทนตนเอง หรือเพือผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีขอ้มูลอนั

เป็นสาระสาํคญั เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจาํปีเกียวกบักู๊ดเยียร์เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมัติผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบติังาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในทีประชุมครังที 1/2018 และไดรั้บ

อนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นครังที  เมือวนัที 25 เมษายน 2561 โดยพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้

ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชือต่อไปนีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 โดย

กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงต่อไปนีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

รายชือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท ี

จํานวนปีทีลงลายมือชือ

รับรองงบการเงินของ

บริษัทในรอบ 5 ปีทีผ่านมา 

1. นายชยัศิริ เรืองฤทธิชยั 4526 2 ปี (ปี 2561-2562) 

2. นายประสิทธิ เยืองศรีกุล 4174 - 

3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 4474 - 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 (บาท) 

ค่าสอบบญัชี 1,900,000 

ค่าบริการอนื ๆ  ไม่มี 

 

9.7 การปฏบิัติตามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดีในเรืองอืน ๆ 

 

(1) รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ .  

 (2) รายงานผลการปฏิบัติความคืบหน้าการปฏบิัติตามหลักการกํากบัดูแลกิจการที 5 หมวดตามทีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเป็นแนวทางไว้  

 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัและให้ความเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น อนัไดแ้ก่ การซือขายหรือโอนหุ้น การ

มีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพือใช้

สิทธิออกเสียงในทีประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลและแจง้รายละเอยีดสถานที วนั และเวลา ที

จะจดัประชุม และให้รายละเอียดเกียวกบัวาระหรือเรืองทีจะตอ้งตดัสินใจในทีประชุมครบถว้น โดยบริษทัได้

จดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารทีเกียวขอ้งให้ผูถื้อหุ้นทงัหมดและนายทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อน

วนัประชุม 14 วนั แลประกาศหนังสือพิมพท์อ้งถิน 3 วนัติดต่อกนัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชุม 

ก่อนการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และ
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ส่งคาํถามทีประสงค์จะให้บริษทัชีแจงในประเด็นทีเกียวกบัระเบียบวาระการประชุม ไปยงับริษทัล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุม  

 

ในวนัประชุมบริษทักําหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน รวมทงักรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมเพือตอบ

คาํถามต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น และบนัทึกขอ้คิดเห็น ขอ้ซักถามไวใ้นรายงานการประชุมเพือให้ผูถื้อหุ้นทีเขา้

ประชุมสามารถตรวจสอบไดง้่ายในภายหลงั อกีทงั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม ได้

ซกัถามขอ้สงสัย ซึงกรรมการของบริษทัไดชี้แจงขอ้ซักถามในวนัประชุมตามระเบียบวาระทีกาํหนดไว ้และผู ้

ถือหุ้นไดอ้อกเสียงเห็นชอบในทุกวาระ บริษทัเผยแพร่มติทีประชุมผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม  

 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัเพือสร้างความมนัใจให้ผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดัสรรเวลาการประชุม

และให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ถามคาํถามและใช้สิทธิในการเลือก

กรรมการ  

 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการมอบอาํนาจให้ตวัแทนมาประชุมและใชสิ้ทธิในการออกเสียงแทนได ้โดยสามารถเลือก

มอบอาํนาจให้แก่กรรมการอิสระเป็นตวัแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจาํปีของผูถื้อหุ้น และบริษทัได้

แนบประวตัิของกรรมการอิสระไปพร้อมกับเอกสารการแจง้ประชุมผูถื้อหุ้นแล้ว ในระหว่างการประชุม 

บริษทัไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทงันี เพือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้

โต้แยง้ในภายหลงั ในการแต่งตังกรรมการของบริษทั บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตงั

กรรมการเป็นรายบุคคล  

 

 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 

บริษทักาํหนดนโยบายทีสอดคลอ้งกบัการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการ

ดํา เ นินธุรกิจ  ผู ้มี ส่วนได้เ สียสามารถเ ข้า ถึงคู่ มือจรรยาบรรณในการดํา เ นินธุรกิจ  ผ่านช่องทาง 

www.goodyear.ethicspoint.com 

- แนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งทีเป็นธรรม โดยบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ รวมถึง

การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของบริษทัคู่แข่ง บริษทัจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

มาตรฐานจริยธรรมสูงสุด  

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษทักาํหนดนโยบายต่อตา้นการติด

สินบน รวมถึงมีการฝึกอบรมให้กบัพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ผูบ้ริหาร ในทุกปีในรูปแบบของการอบรม

ออนไลน์ ซึงนโยบายดงักล่าวกาํหนดขึนตามกฎหมายว่าดว้ยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 

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

ราชอาณาจกัรโดย “ห้ามมิให้ผู้ ร่วมค้า ตัวแทน ผู้ จัดจาํหน่าย ของกู๊ดเยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ 
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หรือรับเงินโดยวิธีใด ๆ ทีไม่เหมาะสม รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับสิงมีค่าใด ๆ แก่

หรือจากบุคคลใดในสถานทีใด ๆ ในโลกเพือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึงธุรกิจ หรือเพือแสวงหา

ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่เหมาะสม กู๊ดเยียร์จะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ หากโอกาสทางธุรกิจนันจะ

สามารถได้มากแ็ต่โดยการให้เงินทีไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ติดสินบน ให้ของขวัญ คืนเงินเพือเป็น

ส่วนลด ให้เงินใต้โต๊ะ หรือให้สิงจูงใจในทาํนองเดียวกัน” 

- คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในการปฏิบติัตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตของบริษทั ผา่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครัง  

- บริษทัจดัให้มีช่องทางร้องเรียนกลาง www.goodyear.ethicspoint.com  เพือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อ 

ร้องเรียนในเรืองทีสงสัยว่าขดัแยง้ หรือขดัแยง้กบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ผูแ้จง้ขอ้มูลจะไดรั้บ

ความคุ้มครอง และข้อคาํถาม หรือข้อร้องเรียนจะได้ส่งต่อให้หน่วยงานทีเกียวข้องเพือดําเนินการ

พิจารณาแกไ้ขต่อไป 

 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําคญัทีเกียวขอ้งกบับริษทั ทงัขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่ง

ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางการสือสารต่าง ๆ ไวบ้น

เว็บไซต์ของบริษทั www.goodyear.co.th  รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยอีกดว้ย เช่น แบบ 56- 1,  รายงานประจาํปี และงบการเงิน เพือให้ผูล้งทุนและผูท้ีเกียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มลู

อยา่งทวัถึง 

 

ในรายงานประจําปี  บริษัทได้เปิดเผยบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จาํนวนครังของการประชุมและจาํนวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม

ในปีทีผ่านมา รวมทงั เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัดว้ย 

ประวติัของคณะกรรมการแต่ละท่านรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกนั 

และไดพิ้จารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

โดยราคาและเงือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา 

เหตุผล / ความจาํเป็น ทุกครังเมือมีรายการเกิดขึนบริษทัจดัให้มีคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั ซึงประกอบไปดว้ยรายละเอียดเกียวกบัพฤติกรรมทีพนกังานของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบติั ในฐานะพนกังาน 

ผูบ้ริหาร ซึงครอบคลุมทงักฎหมาย จริยธรรม และนโยบายของบริษทั พร้อมทงัรายงานให้ทางบริษทัทราบ ใน

กรณีทีมีพฤติการณ์น่าสงสัยวา่จะมีการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม และนโยบายของบริษทัดงักล่าว บริษทัไดจ้ดั

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ที www.goodyear.ethicpoints.com บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม และส่งเสริมการ

ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดงักล่าว ในรูปแบบ Online Training เพือส่งเสริมให้พนกังาน ผูบ้ริหารทุก

คนตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว 
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กรณีมีการทาํรายการระหว่างกนั หรือการซือขายสินทรัพยที์มีขนาดรายการเป็นสาระสําคัญตาม

หลกัเกณฑท์ีตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด คณะกรรมการ

จะตอ้งพิจารณารายการดงักล่าว รวมถึงเปิดเผยรายการนนัต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามเกณฑท์ีกาํหนด 

การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี  (CG Code) ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการ

ประชุมครังที /  ว่าบริษทัอยูใ่นระหว่างกระบวนการประเมินตนเองในการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที

ดีปี  ไปปรับใชโ้ดยปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีกาํหนดไวต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดีปี  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 

บริษทัพฒันารูปแบบการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองเพอืกา้วสู้ผูน้าํของอุตสาหกรรมทีมีคุณประโยชน์ตอ่

พนกังานของบริษทั ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ชุมชน และสิงแวดลอ้ม โดยบริษทัคาํนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ คือ 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 2) 

การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5) ความ

รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 6) การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่

นวตักรรมซึงไดจ้ากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัได้

ดาํเนินการในสีดา้นหลกั คือ  

บุคลากร สะท้อนถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิ

มนุษยชน และการปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัให้ความสนบัสนุนวฒันธรรมความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตทีดี ทงัในขณะปฏิบติังาน และนอกเวลา

งาน ประสานไปกบัการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยียร์ทีตอ้งปฏิบตัิตนดว้ยความซือสัตยสุ์จริต และให้ความเคารพต่อกนั 

ผลิตภัณฑ์ สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบ

ต่อผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพสูง และเปียมไปดว้ยนวตักรรม เพือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ และเป็นผูน้าํในตลาดกลุ่มเป้าหมายทีเราเลือก ซึงเป็นกลยุทธ์หลกัของบริษทั เพือสร้างความเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยา่งยงัยืน ซึงจะสะทอ้นกลบัมาสู่การเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของบริษทั 

สิงแวดล้อม สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือ

สังคม 

บริษทัเป็นส่วนหนึงทีกระตุน้ความรับผิดชอบดา้นสิงแวดลอ้มไปยงัลูกคา้ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ชุมชน และคู่คา้

ของบริษทั ซึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัสะทอ้นถึงความรับผิดชอบสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของบริษทัทีมุ่งสู่การ

เติบโตอยา่งยงัยืน  

ชุมชน สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

กู๊ดเยียร์ให้การสนนัสนุน และมุ่งรณรงคด์า้นความปลอดภยั เด็กและครอบครัว การบริการดา้นการศึกษา และ

สุขอนามยั ซึงสอดคลอ้งกบัคุณค่าทีบริษทัยึดถือ  

10.2 การดําเนินงาน 

 (1)  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทีบริษัทให้ความสําคัญ 
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 พนกังาน     

 ชุมชน 

 ตวัแทนจาํหน่าย ผูบ้ริโภค 

 ภาครัฐ 

 ผูถื้อหุ้น 

 ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

 สือสารมวลชน 

 NGO 

 

(2) การดําเนินงาน 

 สิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 พนัธกิจของบริษทัทียดึถือ คือ การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม และชุมชน การสนบัสนุนสุขภาพอนามยัทีดี 

และความปลอดภยัทงัในและนอกเวลางาน ในฐานะองคก์รทีมีการดาํเนินงานทวัโลก บริษทัจะดาํเนินธุรกิจดว้ย

มาตรฐานจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

  ในการดาํเนินงาน บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม ควบคู่ไปกบัการรักษาสิงแวดลอ้ม เพือให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยงัยืน บริษทัปรารถนาให้พนกังาน

ของบริษทัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภยั และมนัคง เราจึง: 

 -  ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั และกฏหมายเกียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม รวมถึงการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้มของกู๊ดเยียร์ทีกาํหนดไวส้าํหรับการ

ปฏิบติังานทวัโลก 

-  พฒันาการดาํเนินงาน เพอืสร้างมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งลด

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มในขณะทีพฒันาประสิทธิผลในการดาํเนินงานให้สูงขึนเพอืเพมิเสถียรภาพในการผลิต และ

ผลิตภณัฑ ์

-  คาํนึงถึงผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการตดัสินใจ และการดาํเนินธุรกิจ

อยูเ่สมอ 

-  ส่งมอบผลิตภณัฑที์ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั เมือเก็บรักษาไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และสร้างความเขา้ใจ

ร่วมกบัคู่คา้เกียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑ์ตลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

- ลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม การใช้พลงังาน โดยลดจาํนวนการใชน้าํ การก่อให้เกิดของเสีย สภาพ

อากาศ การจาํกดัการปล่อยก๊าซ ควบคู่ไปกบักระบวนการนาํกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการประหยดัพลงังาน

ตลอดอายกุารใชง้านของยาง 

-  สนับสนุน และให้ความรู้แก่พนักงานเกียวกบัสํานึกรักษาสิงแวดล้อม และการเสนอแนวความคิด

เกียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน และการทาํให้ทีทาํงานปลอดภยั และมีสุขอนามยัทีดี 

- จดัพิมพร์ายงานประจาํปีเกียวกบัเป้าหมายและความสาํเร็จดา้นความปลอดภยั อนามยั และสิงแวดลอ้ม 

- บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัดา้นความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มของพนกังานกู๊ดเยียร์ทวัโลก 
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 การเคารพสิทธิมนษุยชน 

  - การเลือกปฏิบตัิ 

   กู๊ดเยียร์มีนโยบายต่อตา้นการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไวซึ้งสถานทีทาํงานทีปราศจาก

การล่วงเกิน และการเลือกปฏิบติัโดยมิชอบ ดว้ยกฎหมาย เนืองจากความแตกต่างทางเชือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึง

การตังครรภ์ อายุ ความพิการ หรือความแตกต่างด้านอืน ๆ พนักงานทีถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบตัิโดยมิชอบดว้ย

กฎหมาย มีสิทธิทีจะรายงานถึงการถูกคุกคามดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูมี้อํานาจหน้าทีในสถานที

ปฏิบติังานของตนไดท้นัที และการรายงานทุกเรืองจะตอ้งถูกสอบสวนพิจารณา 

 

   - การจา้งงาน 

พนกังานของบริษทัตอ้งเขา้ทาํงานโดยสมคัรใจ และห้ามไม่ให้มีการใชแ้รงงาน บงัคบั หรือการคา้

แรงงานมนุษยท์ุกรูปแบบ  

-  การใชแ้รงงานเด็ก 

กู๊ดเยียร์มีนโยบายไม่ใชแ้รงงานทีผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้มี การใชแ้รงงานเด็ก และห้ามใชป้ระโยชน์

จากแรงงานเด็กอย่างเอาเปรียบ ยิงไปกว่านัน บริษทัยงัสนับสนุนโครงการฝึกงานของนกัศึกษา และโครงการอืนใน

ลกัษณะเดียวกนัตามทีกฎหมายกาํหนด 

- เสรีภาพในการเขา้ร่วมองคก์รต่าง ๆ  

พนกังานมีสิทธิเลือกทีจะเขา้ร่วมในองค์กรใดๆ (เช่น สหภาพแรงงาน) หรือถอนตวัจากองค์กรที

เขา้ร่วมได ้พนกังานทุกคนมีสิทธิทีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทีจดัตงัขึนตามกฎหมาย และมีสิทธิในการเขา้

ร่วมเจรขอ้ตกลงเกียวกบัสภาพการจา้งได ้โดยบริษทัให้การสนบัสนุนการสือสารอยา่งเปิดกวา้ง รวมทงัการพจิารณาจาก

ทุกฝ่าย ทงันี พนกังานจะไม่ถูกเลิกจา้ง คุกคาม หรือเลือกปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทีถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

- ชวัโมงการทาํงาน และค่าจา้ง 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทมีีผลบงัคบัใชท้งัหมด เกียวกบัค่าจา้งและชวัโมงทาํงาน  

- ความปลอดภยัในสถานทีปฏิบติังาน 

บริษทัให้ความสําคญัเกียวกบัอาชิวอนามยั และความปลอดภยัของพนกังานอยูเ่สมอ ดว้ยการลด

โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจบ็ หรือความเสียงต่อสุขภาพของพนกังานในสถานทีทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยงิ

นโยบายงดใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ ซึงถือเป็นขอ้ห้ามอยา่งเดด็ขาดของบริษทั  

- ห้องนมแม่  

เนืองจากการเพิมขึนของจาํนวนพนักงานผูห้ญิงทีเพิงกลบัมาจากการคลอดบุตร กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสําคญัในความปลอดภยั สุขอนามยั และความเป็นส่วนตวัในการปัมนมให้บุตรในทีทาํงานของพนักงานซึงเพิง

เปลียนสถานะเป็นมารดา  บริษทัฯจึงไดจ้ดัหาห้องนมแม่เพือให้พนกังานกลุ่มนีไดใ้ชห้้องในการปัมนม โดยในห้องนี

ประกอบไปดว้ยตูเ้ยน็ซึงมีไวส้ําหรับแช่นมแม่โดยเฉพาะ อ่างลา้งมือ โต๊ะและโซฟา และจากการสํารวจความคิดเห็น

ของพนกังานต่อการมีห้องปัมนมนีพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยงิทีบริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัใน

เรืองนี ถึงแมพ้นกังานทีให้ความเห็นเรืองนีจะเป็นผูช้ายหรือไม่ไดเ้ป็นมารดาทีกลบัมาจากการคลอดบุตรก็ตาม    

- คู่คา้ของบริษทั 
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กู๊ดเยียร์เลือกทีจะดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทีปฏิบติัตาม มาตรฐานแรงงานในระดบัเดียวกนักบัมาตรฐาน

ของบริษทั  

 พนัธสัญญาดา้นความซือสัตย ์

- นโยบายดา้นจริยธรรมของบริษทั 

  บริษทัมีนโยบายดา้นจริยธรรม ซึงเชือมโยงกบัพนัธกิจของบริษทัทีจะเป็นผูน้าํดา้นความซือสัตย ์

และสือสารชดัเจนไปยงัพนกังานของบริษทัในทุกระดบังานเพือคงไวซึ้งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

- คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

กู๊ดเยียร์จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไว ้26 ภาษาสาํหรับพนกังานกู๊ดเยียร์ทวัโลก ซึงคู่มือนี

รวบรวมมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอ้กฏหมายทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของบริษทั

จะตอ้งรู้ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าว พนกังานของบริษทัจะไดรั้บการฝึกอบรม

เกียวกบัเนือหาในคู่มือดงักล่าว ตงัแต่แรกเริมปฏิบติังาน รวมถึงการเรียนรู้เกียวกบัการรายงานขอ้กงัวลให้บริษทัทราบ 

ทงันี พนกังานของบริษทัจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมในทุกปี 

- คู่มือจรรยาบรรณของผูจ้ดัหา 

  นอกจากบริษทัเองแล้ว กู๊ดเยียร์ยงักาํหนดให้ผูที้ทาํธุรกิจกบักู๊ดเยียร์ ซึงหมายถึงผูจ้ดัหา ผูรั้บเหมา 

องคก์รธุรกิจอนืจะตอ้งอ่านและทาํความเขา้ใจจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ และระมดัระวงัในการปฏิบตัิ

ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวจากเวบ็ไซต์ของบริษทั โดยเฉพาะผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะตอ้งให้คาํรับรองว่าจะปฏิบติัตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณดงักล่าว ซึงครอบคลุมถึงการปกป้องสิงแวดลอ้ม การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สุขอนามยั ความปลอดภยั 

การให้ของขวญั การใชแ้รงงานเด็ก และการคา้มนุษย ์

- การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

กู๊ดเยียร์จัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเนืองในปี 2559 ทีผ่านมาให้กบั

พนกังานรายเดือนทวัโลก การฝึกอบรมมุ่งเนน้ถึงการปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงกระบวนการประเมินความเสียงของบุคคลภายนอกทีบริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ย พนกังานทีพบ

เหตุการณ์ หรือสงสัยว่าไดพ้บเหตุการณ์ทีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั จะตอ้งทาํการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าว

ไปยงัสายด่วนจริยธรรมของบริษทั ซึงเป็นเบอร์โทรฟรีตลอด 24 ชวัโมงตลอด 7 วนั หรือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 

พนกังานสามารถเลือกเปิดเผยตวัตนหรือไม่ก็ได ้ทุกขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บการตรวจสอบและหากยืนยนัว่ามีการกระทาํ

ฝ่าฝืนจริง ผูก้ระทาํผิดจะตอ้งถูกพิจารณาทางวินยัอย่างเหมาะสม ทงันี กู๊ดเยียร์ให้ความคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียนว่าจะไม่มี

การกระทาํโตต้อบใด ๆ  

 ขอ้มูลดา้นการรักษาสิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต บริษทัไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที 2.3 

 

10.3 การดําเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่อ CSR 

 

กู๊ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2561 จากชุมชนทางดา้นสิงแวดลอ้ม โดยทางบริษทัไดท้าํ

หนังสือเพือตรวจสอบขอ้ร้องเรียนทีสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสํานักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรียบร้อยแลว้ 
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ขอ้เรียกร้องทางดา้นอนืทีเป็นประเด็นขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

 

10.4 กิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม (After Process)  

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นไปตามหลกัการแปดขอ้ของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ซึงกู๊ดเยียร์ฯไดมี้คณะทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ และในปีพ.ศ. 2561 กู๊ดเยียร์ฯ

จัดทาํกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อมดงัต่อไปนี การสานต่อโครงการพฒันาเยาวชน โดยการจัด

ฝึกอบรมดา้นวิชาชีพ การบริจาคสิงของเครืองใช ้และงานจิตอาสาเพือชุมชน ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบา้นธญัญพร การ

ร่วมมือกบัสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.)  เพือดาํเนิน

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน ( Work-intergrated Leaning : WiL) และ การจดักิจกรรมร่วมปลุกจิตสํานึก

เรืองการขบัขีอยา่งปลอดภยับนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลวนัปีใหม่และวนัสงกรานต ์

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับคอร์รัปชัน 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกยีวข้องกับการคอร์รัปชัน 

 

นโยบายต่อตา้นการติดสินบนของกู๊ดเยียร์กาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกู๊ด

เยียร์ นโยบายดงักล่าวห้ามไม่ให้พนกังาน คู่คา้ ตวัแทนจาํหน่ายของ กู๊ดเยียร์ เสนอ ให้ รับ หรือยอมรับการจ่ายเงิน หรือ

ของทีมีมูลค่าทีไม่เหมาะสมแก่หรือจากผูใ้ด การให้สินบน ของขวญั การไดเ้งินคืน เงิน สินบนหรือการชกัจูงอืน ๆ ทีมี

ลกัษณะคลา้ยกนัเพือให้ไดม้าหรือคงไว ้ซึง ธุรกิจ หรือการไดเ้ปรียบทางการคา้ทีไมเ่ป็นธรรม เราจะถอน ตวัจากโอกาส

ทางธุรกิจทีไดม้าดว้ยการจ่ายเงินทีไมเ่หมาะสม หรือผิดกฎหมาย และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการคอร์รัปชันใน

ต่างประเทศ (FCPA) ซึงมีผลใช้บังคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและตวัแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูมี้

สัญชาติหรือพาํนกัอาศยัใน สหรัฐอเมริกา และ ผูท้ีทาํงานในบริษทัลูกในต่างประเทศของ บริษทัสัญชาติสหรัฐอเมริกา 

บริษทั ไดจ้ดัทาํสายด่วนความซือสัตยข์องกู๊ดเยียร์ เพือรายงานการประพฤติผิดทีน่าส่งสัย หรือการละเมิดนโยบายบริษทั 

กฎหมาย หรือระเบียบ www.goodyear.ethicspoint.com 

 

ทังนี พนักงาน และผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมเกียวกับนโยบายต่อตา้นการติด

สินบนดังกล่าวตามหลกัสูตรออนไลน์ทีบริษทักาํหนดเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการสือสารให้พนักงานรับรู้อย่าง

ต่อเนืองผ่านการประชุมพนกังานประจาํเดือน 

ตามนโยบายดงักล่าว กาํหนดให้บริษทัจดัทาํ Due Diligence Checklist เพอืประเมินความเสียงของคู่

คา้ ตวัแทนจาํหน่าย ทีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกทีดาํเนินการในฐานะตวัแทนของบริษทั วา่มีลกัษณะการดาํเนินงานที

มีความเสียง หรือควรเฝ้าระวงัเกียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริต หรือการให้สินบนหรือไม ่

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าทีดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว และให้เป็นไปตามกฎหมาย

เกียวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มอบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบดาํเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษทั การสอบทานรายงานของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูต้รวจสอบภายในไดส้อบทานในเรือง
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ของระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษทั การบนัทึกและรับรู้รายได ้ระบบการจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทน การสอบ

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

การปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายของบริษทั  

 

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสียงทีจัดไวบ้นเว็บไซต์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ ซึงผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัมี

ความเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสียง (3) 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษทัได้

กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลได ้มีการตงัเป้าหมายการปฏิบตัิงานซึงควรจะปฏิบติัได้

จริงและมีการวดัผลอยู่เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีเหมาะสมเพือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการกระทาํทีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษทัให้

พนกังานยึดถือปฏิบตัิ  

 

ความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษทัให้ความสาํคญัเรืองการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษทั มุ่งเนน้ให้มีการควบคุมดูแล

การปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ

ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพือให้มนัใจว่า

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเหมาะสมและเพียงพอทีจะปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั และป้องกนัการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหาร โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอเพือให้เกิดความโปร่งใส

และสามารถตรวจสอบไดต้ามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ทงันี เพือประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น บน

พืนฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 

บริษทัเชือมนัว่า ระบบควบคุมภายในองคก์รมีความเพียงพอทีจะป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั ความ

เสียงอนัอาจเกิดจากกรณีทีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ บริษทัไม่พบขอ้บกพร่อง

ใดๆ ทีเกียวกบัระบบควบคุมภายใน บริษทัมีระบบควบคุมภายในทงัในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานทีมี

ประสิทธิภาพ ดงันนั บริษทัจึงกาํหนดภาระหน้าที อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าว

จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย บริษทัปฏิบตัิตามนโยบายบญัชีอยา่งสมาํเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมงบการเงินของบริษทัดว้ยความระมดัระวงัรวมทงัเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้งระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล 

เพือให้มนัใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรง
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รักษาไวซึ้งทรัพยสิ์น และเพือให้ทราบจุดอ่อนเพือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการทีผิดปกติ

อยา่งมีสาระสาํคญั 

 

ในการนี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการทีไม่ใช่

กรรมการบริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม

อยู่ในระดบัทีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือมนัอย่างมีเหตุผลต่อความเชือถือไดข้องงบการเงินของ

บริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัทงัทีเกียวกบัการเงินและทีไมใ่ช่การเงิน 

ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท้ีมีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้าํชบัให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการในเรืองทีเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทีครบถว้น ตามความเป็นจริง เชือถือได ้และทนัเวลา ซึงฝ่าย

บริหารของบริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญัและยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด  

 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นนั บริษทัยงัไม่จดัตงัหน่วยงานขึนเฉพาะ เนืองจากกิจกรรมใน

เรืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั จึงไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั ทาํหน้าทีติดต่อสือสารกบัผูถื้อหุ้นรวมทงั

ภาครัฐทีเกียวขอ้ง ทงันี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลไดที้ โทร. 0-2909-8080 อีเมล ์

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

 

 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

  -ไม่มี- 

 

 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

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

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 

การอบรมทีเหมาะสมเพยีงพอต่อการปฏิบติัหนา้ทีแลว้ ทงันีในการแต่งตงั ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้

งานตรวจสอบภายใน บริษทัจะทาํการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมือมีการเปลียนแปลง 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งปฏิบตัิหน้าทีตามแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบภายในทีดีที

กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการไดยึ้ดหลกัดงักล่าวในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพอืให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยไดก้าํหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจาํปี 2561 แก่คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น

ดงันี 

 

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดงัต่อไปนี 

นายอรรถพร ข่ายมา่น  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเยบ็ ซู ชวน  กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเตม็ในการเขา้ตรวจสอบและไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้

กรรมการหรือเจา้หน้าทีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (Finance 

Director) ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor) และ Financial Controllerไดเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างสมาํเสมอ พร้อม

กบัผูต้รวจสอบบญัชีจากภายนอก คือ บริษทั ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั โดยในปี พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 ครัง 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือตามทีร้องขอเพอืให้สามารถปฏิบตัิหน้าทีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีจากภายนอก และ

สอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผูต้รวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในทีรายงานต่อกรรมการ

บริษทั 

 

5. คาํถามและขอ้สงสัยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการชีแจงและแกไ้ขเป็น

ทีน่าพึงพอใจแลว้จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษทั  

 

ตามทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินงานในปี 2561 ให้เป็นไปตามแนวทาง

ของคณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

 
นายอรรถพร ข่ายม่าน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

 

บริษทัฯ กาํหนดนโยบาย และ ขนัตอนการทาํรายการระหว่างกนั เพือให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัประกาศคาํสังหรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีเกียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั ทงันี ผูบ้ริหาร หรือผูที้มีส่วนไดส่้วน

เสียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการระหว่างกนัดงักล่าวได ้ในกรณีทีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บ

อนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพือพิจารณาและ

ให้ความเห็นเกียวกบัความจาํเป็นในการทาํรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนนั ๆ ทงันี การทาํรายการทีเป็น

ขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไป และการทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้

โดยทวัไป ให้มีหลกัการดงันี 

 การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไป 

 การทาํรายการระหว่างกนัทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้โดยทวัไป ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัฯ

ทีเกียวขอ้งกนั – กิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ไดรั้บ

อนุมติัเป็นหลกัเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ฝ่ายจดัการ สามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการ

ดงักล่าวนนัมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทวัไปในสถานการณ์เดียวกนั 

ด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความ

เกียวขอ้ง 

  การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป 

 การทาํรายการทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไม่เป็นเงือนไขการคา้โดยทวัไป จะตอ้งถูกพิจารณาและให้ความเห็น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาอนุมติั

ต่อไป ทงันี ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง หรือขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

 ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจจะเกิดขึน บริษทั

ฯ จะแต่งตงัผูเ้ชียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวเพือ

นาํไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือ ผูถ้ือหุ้น

ตามแต่กรณี เพอืให้มนัใจว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีความจาํเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของบริษทัฯ  ทงันี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินทีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในกรณีทีบริษทัฯ มีการทาํรายการกบับุคคลทีเกียวโยงกนัซึงเป็นผูท้ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั

ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นถึงความจาํเป็นของบริษทัฯ ในการเข้าทาํรายการดังกล่าว โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการดงักล่าวมีขอ้กาํหนดและเงือนไขทีสอดคล้องกบั

แนวปฏิบติัทีมีอยูใ่นตลาดและราคาค่าใชจ่้ายสาํหรับการทาํรายการดงักล่าวมีการประเมินและเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

ในกรณีทีไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการให้แน่ใจว่าราคาทีบริษทัฯ เขา้ทาํรายการเป็นราคาที
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สมเหตุสมผล และเป็นการดาํเนินการเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่

สามารถประเมินรายการทีเกียวโยงกนัดงักล่าวได ้ 

เนืองจากไม่มีความเชียวชาญเพียงพอในเรืองดงักล่าว บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัหาผูเ้ชียวชาญเพือประเมิน

รายการดังกล่าว และให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทาํรายการ ในการนี คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้แต่กรณี จะนาํความเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีความเห็นอิสระไปพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการเขา้

ทาํรายการ โดยกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียเกียวกบัการเขา้ทาํรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา

อนุมติัเขา้ทาํรายการ นอกจากนี บริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลการเข้าทาํรายการทีเกียวโยงกนัในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินทีตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของบริษทัฯ  รายงานประจาํปี หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1) 

รายการระหว่างกนั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือ บริษัท ในเครือในการทาํธุรกรรมแต่ละครัง บริษทั จะ

คาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

บริษทั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดย บริษทั เดอะกู๊ดเยียร์ไทร์แอนดรั์บเบอร์ จาํกดั ซึงตงัอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 

บริษทั นีถือหุน้ร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ บริษทัฯ บคุคลทวัไปถือหุ้นทเีหลือรอ้ยละ 

33.21 

 รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 กิจการและบุคคลทีมีอาํนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มใน บริษทั หรือ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ รวมถึง บริษทั โฮลดิง บริษทัยอ่ยและ บริษทัยอ่ยอนืเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัของ

บริษทัฯ บริษทัร่วมและบุคคลทีเป็นเจา้ของโดยตรงหรือโดยออ้มมีส่วนไดเ้สียในอาํนาจการออกเสียงของบริษทัทีมี

อิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมถึงกรรมการและเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ และสมาชิกในครอบครัว

ของบุคคลและบริษทัเหล่านี กบับุคคลเหล่านีถือว่าเป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงอาจมีขึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียด

ของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 บริษทั ถูกควบคุมโดย บริษทั กู๊ดเยียร์ไทร์แอนดรั์บเบอร์ (ซึงจดทะเบียนและตงัอยูใ่นสหรัฐอเมริกา) ซึงเป็นผู ้

ถือหุ้นของ บริษทั ทีออกโดย 66.79% ส่วนทีเหลืออีก 33.21% ถือหุ้นอยา่งกวา้งขวาง 

รายการทีเกยีวข้องกนั 

 

รายการทีสาํคญัดงัต่อไปนีเกิดขึนกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั: 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ ่ 576,778,968 465,211,271 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,909,208,784 1,801,392,879 
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 2,485,987,752 2,266,604,150 
   

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัใหญ่ 919,843 - 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,721,794 5,357,821 

 4,641,637 5,357,821 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

ซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ ่ 121,169,736 183,858,663 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 322,597,053 288,687,390 

 443,766,789 472,546,053 
   

ซือเครืองจกัรและอะไหล่เครืองจกัร   

   บริษทัใหญ ่ 102,506,022 394,324,234 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 78,299,360 26,545,475 

 180,805,382 420,869,709 
   

ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ ่ 167,245,056 180,487,608 
   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ ่ 31,936,616 19,838,334 
   

ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 157,607,558 172,637,191 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 167,985,625 113,654,311 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 230,716,309 425,349,335 
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 398,701,934 539,003,646 
   

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 74,375,503 49,498,597 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 28,455,318 36,127,471 

 102,830,821 85,626,068 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 29,143,243 33,391,020 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 89,605,530 62,453,623 

 118,748,773 95,844,643 
   

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 34,691,290 49,065,194 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 14,011,971 15,616,963 

 48,703,261 64,682,157 
   

เจา้หนีค่าซืออุปกรณ์และก่อสร้าง   

   บริษทัใหญ ่ 32,028,451 159,746,891 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12,860,429 353,441 

 44,888,880 160,100,332 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอนื 29,770,247 28,880,156 

เงินทนุสะสมและผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 16,536,117 9,980,346 

 46,306,364 38,860,502 
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ส่วนที 3 

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญั 

 

1. ตารางสรุปงบการเงนิปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา 
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2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน  

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)  

 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

ในปี  เรายงัคงเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจทีทา้ทายดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบทีสูงขึนและการเปลียนแปลงของ

อุตสาหกรรมทีผนัผวนมากขึน  และเป็นปีทีสองติดต่อกันทีเราไดเ้ห็นตลาดยางรถยนต์ทดแทนลดลงเนืองจากการ

แข่งขนัดา้นราคาทีเพมิสูงขนึและอตัรากาํไรทีลดลง  

ธุรกิจผูบ้ริโภคทดแทนลดลงสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของตลาด นอกจากนีสัญญาจดัหาสินคา้ให้กบัผูผ้ลิต

รถยนตบ์างรายสินสุดลงทาํให้การผลิตโดยรวมและยอดขายต่างประเทศหดตวั 

 อยา่งไรก็ตาม ในปี บริษทัฯ ยงัคงประสบความสาํเร็จในการขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ 

อยา่งต่อเนืองดว้ยการเปิดสาขาใหม่ 12 แห่งในสถานทีตามเป้าหมาย ร้านคา้ปลีกแบรนดด์งัเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของกูด๊

เยียร์และเพิมการเปิดรับแบรนดก์ู๊ดเยียร์อยา่งมีนยัสาํคญับนถนนในประเทศไทยสู่ผูบ้ริโภค 

 การลงทุนในโรงงานผลิตยางเรเดียลสําหรับเครืองบินในจงัหวดัปทุมธานีมีความคืบหน้าอย่างมากตงัแต่

โครงการดงักล่าวไดรั้บการอนุมตัิในปี 2559 เฟสแรกของการขยายสามเฟสเสร็จสินก่อนกาํหนดและเริมดาํเนินการในปี 

 เพือตอบสนองความตอ้งการของตลาดเนืองจากสายการบินพาณิชยก์าํลงัเปลียนฟลีตจากยางอคติเป็นยางเรเดีย

ลอยา่งรวดเร็ว 

 โดยสรุป ในสภาวะตลาดการเปลียนยางรถยนตข์องผูบ้ริโภคไม่เอืออาํนวย ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของกู๊ดเยียร์ประเทศไทยในปี 2561แมว่้ารายไดจ้ากการขายยางลอ้เครืองบินเรเดียลใหม่จะเริมขึนในเดือนสิงหาคม 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี 2561 

 

1) รายได้จากการขาย: ยอดขายสุทธิของ บริษทัฯ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 3,859 ลา้นบาทลดลง

เมือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2560 จาํนวน 141 ลา้นบาทหรือ 3.5% โดยได้รับแรงหนุนจากยอด

ส่งออกทีเพมิขึนซึงชดเชยการลดลงของยอดขายในประเทศ 

2) ต้นทุนขาย: ตน้ทุนขายของ บริษทัฯ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็น 84% ของยอดขายสุทธิ

ซึงสูงกว่าเมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 ซึงเท่ากบั 81% โดยไดรั้บแรงหนุนจากการเพิมขึนของ

วตัถุดิบยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์รวมถึงผลกระทบจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ บริษทัฯ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 554 ลา้นบาท 

4) สินทรัพย์: สินทรัพยร์วมของ บริษทัฯ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 6,124 ลา้นบาท

เพมิขนึ 448 ลา้นบาทจากปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 หรือ 8% เนืองจากการซืออปุกรณ์และเครืองจกัร

ภายใตโ้ครงการการลงทุนในโรงงานผลิตยางสาํหรับเครืองบิน 

5) กําไรสุทธิ: กาํไรสุทธิของ บริษทัฯ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 34 ลา้นบาทลดลงเมือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 ที 104 ลา้นบาทหรือ 75% เนืองจากภาวะตลาดผูบ้ริโภคในประเทศไทยไม่

เออือาํนวยและการเพิมขึนของตน้ทุนวตัถุดิบ 

 

 การวิเคราะห์ทางการเงิน 

จากการวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทัฯ สถานะทางการเงินและการดาํเนินงานของ บริษทัฯ สามารถสรุปได้

ดงันี 
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(1) สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนืองจากกระแสเงินสดลดลง ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย

ในปี 2561  (76.72 วนั) เพมิขึนจากปี 2560 (68.61 วนั) วนัขายเฉลียในปี 2018 (98.92 วนั) เพมิขนึเมอื

เทียบกบัปี 2560 (89.35 วนั) นอกจากนีรอบการแปลงเงินสดโดยรวมปี 2018 (42.25 วนั) ลดลงจากปี 

2560 (44.37 วนั) 

(2) อัตราส่วนการทํากําไร 

อตัรากาํไรขนัตน้ในปี 2561 (ร้อยละ 15.54) ลดลงจากปี 2560 (ร้อยละ 19.32) เนืองจากตน้ทุนขายที

สูงขึนจากการเพิมขนึของราคาวตัถุดิบ 

(3) ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร (ROFA) ของปี 

 ลดลงเมือเทียบกบัปี  

(4) นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหนีสินต่อทนุเพมิขนึจาก 0.42 เท่าในปี 2560 เป็น 0.59 เท่าในปี 2561 

(5) สรุป 

การดาํเนินงานของ บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากการเพิมขึนของราคาวตัถุดิบ (ยางธรรมชาติและยาง

สังเคราะห)์ รายไดจ้ากการขายยงัคงเพิมขึนจากปีก่อน บริษทัฯ ยงัคงปรับปรุงระบบการจดัเก็บหนีให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน 

 

 ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการดําเนนิธุรกิจในอนาคต 

 ในปี  ตลาดยางรถยนตค์าดว่าจะทรงตวัตามแนวโนม้ของอตุสาหกรรมยานยนต ์ สาํหรับการเติบโตของ

ธุรกิจยางลอ้เครืองบิน เติบโตควบคู่ไปกบัการเติบโตอยา่งต่อเนืองของธุรกิจสายการบินในเอเชียซึงส่งผลให้การขยายตวั

ของสายการบินในประเทศจีนอินโดนีเซียและอินเดีย อยา่งไรก็ตามยงัคงมีปัจจยัเสียงอนื ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ขยายตวัของตลาดในเชิงเศรษฐกิจ: 

- ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ 

- แนวโนม้ความไม่แน่นอนในประเทศเศรษฐกิจกา้วหนา้ 

- ความผนัผวนของเงินทนุเคลือนยา้ย ราคาสินทรัพยแ์ละอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าว

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสําคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั นอกจากนี ขา้พเจา้

ขอรับรองว่า 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนทีเป็นสาระสําคญัทงัของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ขา้พเจา้ได้

มอบอาํนาจให้ นางสาวณภทัร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษทัเป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นางสาวณภทัร ธัญญกุลสัจจา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชือ                      ตาํแหน่ง                ลายมือชือ 

 

1.นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์   กรรมการผูมี้อาํนาจ  ……………………………………. 

 

2.นายลีอนัโดร อาร์กิเบ  กรรมการผูมี้อาํนาจ  ……………………………………. 

  

  ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  นางสาวณภทัร ธญัญกุลสัจจา เลขานุการบริษทั  ……………………………………. 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 1.1 รายละเอยีดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1.1 รายละเอยีดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
การศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.  ดร. ธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง 

     ประธานกรรมการ 

    กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล 

 

70 ปริญญาเอก (วิศวกรรม

โยธา), University of 

Missouri, USA                  

 

 

- - 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2535 – ปัจจุบนั  

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและธรร

มาภิบาล 

กรรมการบริหาร  

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เกลือพิมาย จาํกดั  

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จาํกดั  

บริษทั เอกชยัอีเกิล จาํกดั  

บริษทั เอกชยั เอก็ซปอร์ต อมิปอร์ต 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 กู๊ดเยียร์ (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 วรพิพฒัน ์

     กรรมการบริหาร  

    กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล 

 

 

 

40 MSIT and IMBA, 

University of Denver, 

USA 

 

บริหารธุรกิจ (BBA) 

มหาวิทยาลยั 

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 กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน 

 

 

. 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 

 

 

. 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 เค็ก  

    (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 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอสิระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอสิระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
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Associateship in 

Accounting Western 

Australia Institute of 

Technology, (Now - Curtin 

University of Technology)  

 

หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

& DAP Certificate 

 

 

 

 

 

2535 - 2539 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

สํานกังาน 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 -  ปัจจบุนั 

 

 

 

ประธาน และ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

 

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 ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อนิดสัตรี จาํกดั 
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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) 
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เลขานุการบริษัท 

นางสาวณภทัร ธญัญกุลสัจจา 36 นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

สามญัสมาชิก 

เนติบณัฑิตยสภา 

 

หลกัสูตร IOD: 

CSP (2013) 

EMT (2013) 

CRP (2013) 

 

หลกัสูตรผูป้ฏิบตัิงาน

เลขานุการบริษทั Advances 

for Corporate Secretaries 

(1/2560), สมาคมบริษทัจด

ทะเบียนไทย 

 

  2556 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2553 – 2556 

 

 

2547 – 2550 

เลขานุการบริษทั และที

ปรึกษากฎหมาย 

(Thailand and Vietnam 

 

พนกังานสัญญา ฝ่าย

สัญญาโครงการ 

 

เจา้หน้าทีฝ่ายกฎหมาย 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ  รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชือ Ms. Maxine Mae J. Escoto 

ตําแหน่ง Internal Audit Manager, APAC 

 

อาย ุ  31 ปี 

 

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

 

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

 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

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

งานตรวจสอบภายใน งานระบบควบคุมภายใน (SOX) การจดัทาํรายงานอิสระ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ   

 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 1 มีนาคม 2559 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกียวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 อืน ๆ 

 

-ไม่มี- 

 

 



บริษทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัชี 2561 

 

 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าว

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสําคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั นอกจากนี ขา้พเจา้

ขอรับรองว่า 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนทีเป็นสาระสําคญัทงัของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 256  ต่อผูส้อบ

บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ขา้พเจา้ได้

มอบอาํนาจให้ นางสาวณภทัร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษทัเป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นางสาวณภทัร ธัญญกุลสัจจา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชือ                      ตาํแหน่ง                ลายมือชือ 

 

1.นายลูกา้ เครปาโชลี   กรรมการผูมี้อาํนาจ  ……………………………………. 

 

2.นายพพิฒัน์ วรพิพฒัน์  กรรมการผูมี้อาํนาจ  ……………………………………. 

  

  ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  นางสาวณภทัร ธญัญกุลสัจจา เลขานุการบริษทั  ……………………………………. 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

ชือ-สกุล/

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
การศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชือหน่วยงาน/บริษทั/

ประเภทธุรกิจ 

1.  ดร. ธีระพร 

ศรีเฟืองฟุ้ง 

     ประธาน

กรรมการ 

     กรรมการ

สรรหาและธรร

มาภิบาล 

 

70 ปริญญาเอก (วศิวกรรม

โยธา), University of 

Missouri, USA                  

 

 

0.45 - 2556 – 

ปัจจุบนั 

 

2535 – 

ปัจจุบนั  

 

ประธาน

กรรมการ 

 

กรรมการบริหาร  

บริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั เกลือพิมาย 

จาํกดั  

บริษทั กรุงไทยพานิช

ประกนัภยั จาํกดั  

บริษทั เอกชยัอีเกิล 

จาํกดั  

บริษทั เอกชยั เอก็ซ

ปอร์ต อิมปอร์ต 

จาํกดั 

 

2. นายลูกา้ เคร

ปาโชลี 

    กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

    กรรมการสรร

หาและ- 

ธรรมาภิบาล 

53 Bachelor’s degree in 

Economics 

University of Roam, La 

Sapienza 

 

 

- - 2560 – 

ปัจจุบนั 

 

2558 - 

2560 

 

 

 

 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ  

 

Managing 

Director 

Consumer 

Business 

Emerging 

Markets 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

The Goodyear 

Tire&Rubber 

Company 
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2557-

2558 

 

 

 

2552-

2557 

General 

Manager-

Southern 

Europe 

 

General 

Manager Italy & 

Greece 

The Goodyear 

Tire&Rubber 

Company 

 

 

The Goodyear 

Tire&Rubber 

Company 

 

 

3.  นายพิพฒัน์ 

วรพิพฒัน ์

     

กรรมการบริหาร  

     กรรมการ

สรรหาและธรร

มาภิบาล 

 

 

 

41 MSIT and IMBA, 

University of Denver, 

USA 

 

บริหารธุรกิจ (BBA) 

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

 

 

- - 2559 – 

ปัจจุบนั 

 

2555 - 

2559  

 

 

 

2554 - 

2555 

 

 

Sales Director - 

TH 

 

General 

Manager 

Aviation Tires-

Asia Pacific 

 

Product Supply 

Chain Director - 

ASEAN  

            

บริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน 

 

 

4. นายแอนดรูว ์

ไมเคิล คูเปอร์ 

    กรรมการ 

51 BTEC/EITB 

Engineering, University 

of Hertfordshire 

General Management, 

Ashridge, UK 

 

General Management, 

INSEAD, 

France/Singapore 

- - 2557 – 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2555 – 

2557 

 

 

Managing 

Director 

(ASEAN, 

TWN, Korea, 

AP Distributor 

Market) 

 

Vice President 

Goodyear Corporation 

 

 

 

 

 

 

Kodak Corporation 
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. นายไมเคิล มา

เตนส์ 

    กรรมการ 

57 Bachelor’s Degree in 

Accounting, University 

of Illinois 

 

MBA in Finance, Kent 

State University, Ohio 

 

 

- - 2558 - 

ปัจจุบนั 

 

 

 

Vice President 

Aviation & 

OTR, Asia 

Pacific 

 

 

The Goodyear 

Tier&Rubber 

Company 

 

 

 

6. Mr. Wee 

Hong Kek  

 กรรมการ 

 

 

 

51 LL.B. (Hons) 

National University of 

Singapore 

 

 

- - 2556 – 

ปัจจุบนั 

 

 

Senior Counsel, 

ASEAN 

 

 

Goodyear Orient 

Company (Private) 

Limited 

 

 

7. นายอรรถพร 

ข่ายม่าน 

    กรรมการ

อิสระ 

    ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

75 Associate Member of The 

Institute of Chartered 

Accountants in Australia  

 

Associateship in 

Accounting Western 

Australia Institute of 

Technology, (Now - 

Curtin University of 

Technology)  

 

หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

& DAP Certificate 

 

- - 2544 – 

ปัจจุบนั 

 

 

 

2542 - 

ปัจจุบนั 

 

 

 

2535 - 

2539 

 

กรรมการอิสระ/

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ/

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแมค็โค 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

สาํนกังาน ไพร้ซวอ

เตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 

 

8. นายเยบ็ ซู 

ชวน 

    (Mr. Yeap 

Swee Chuan) 

    กรรมการ

อิสระ 

71 ปริญญาตรี (Industrial 

Management and 

Engineering), Massey 

University ประเทศ

นิวซีแลนด ์

 

- - 2539 -  

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ประธาน และ 

ประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร  

ประธาน และ 

ประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

จาํกดั (มหาชน)  

 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ 

จาํกดั  
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    กรรมการ

ตรวจสอบ 

    กรรมการสรร

หาและธรรมาภิ

บาล 

 

หลกัสูตรกรรมการ:  

DCP Certificate 

บริษทั อาปิโก อมตะ 

จาํกดั.   

บริษทั เอเบิล 

มอเตอร์ส จาํกดั  

บริษทั อาปิโก เอ็นจิ

เนียริง จาํกดั   

บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

พาร์ทส์ จาํกดั  

บริษทั อาปิโก ไฮเทค 

ทูลลิง จาํกดั  

บริษทั เอเบิล ไอที

เอส จาํกดั  

บริษทั อาปิโก 

แจ็คสปีด จาํกดั 

บริษทั อาปิโก มิตซูอิ

เกะ (ประเทศไทย) 

จาํกดั  

บริษทั คาซึยา 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ฟอร์

จจิง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อาปิโก พลาส

ติค จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ 

อินดสัตรีส์ (1996) 

จาํกดั  

บริษทั อาปิโก สตรัค

เจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 

9. นางสาวชนา

พรรณ จึงรุ่งเรือง

กิจ 

42 MBA with an emphasis in 

Finance – Webster 

University Bangkok 

campus, Bangkok 

 

Bachelor of Business – 

Kasetsart University, 

Bangkok 

- - 2547 –

ปัจจุบนั 

 

 

Vice President 

 

Thai Summit Group, 

Thailand 
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Diploma of Japanese 

language – Bunka 

Institute of College, 

Tokyo, Japan 

 

DCP, Thai IOD (2548) 

 

DAP, Thai IOD (2548) 

 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวณภทัร 

ธญัญกุลสัจจา 

38 นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

สามญัสมาชิก 

เนติบณัฑิตยสภา 

 

หลกัสูตร IOD: 

CSP (2013) 

EMT (2013) 

CRP (2013) 

  2556 – 

ปัจจุบนั 

 

 

2553 – 

2556 

 

 

2547 – 

2550 

เลขานุการ

บริษทั และที

ปรึกษากฎหมาย 

 

พนกังานสัญญา 

ฝ่ายสัญญา

โครงการ 

 

เจา้หนา้ทีฝ่าย

กฎหมาย 

บริษทั กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั ปตท. สาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เบอร์ลี ยคุ

เกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.  ให้ขอ้แนะนาํเบืองตน้แก่กรรมการเกียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบยีบและ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถูกตอ้งและสมาํเสมอ รวมถึงรายงานการ

เปลียนแปลงทีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  

2.  จดัเตรียมหนงัสือนดัประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ือหุ้น และการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  

3. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมาย และขอ้พึงปฏิบติัที 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล รวมทงัติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติทีประชุมผูถื้อหุน้ และทีประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  
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5.  จดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

6.  ดาํเนินการ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทงัผูท้ีเกียวขอ้ง ตามมาตรา 

89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบริษทั

ไดรั้บรายงานนนั  

7 จดัเตรียม และดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบ และตามทีตลาดหลกัทรัพย ์และ

กรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

8. ติดต่อและสือสารกบัผูถื้อหุน้เพือให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ือหุ้น และขอ้มูลของบริษทั และเป็นสือกลาง

ระหว่างผูถื้อหุน้ กบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร  

9. ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต์่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลในการดาํเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

10. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม ่

11. หนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั และดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศ

กาํหนด 
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รายละเอยีดและประวตัขิองผูต้รวจสอบภายในของ บรษิทัฯ 

ชอื - สกุล Ms. Maxine Mae J. Escoto   

ตําแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, APAC   

อายุ 32 ปี 
 

  

การศกึษา ปรญิญาตรสีาขาบญัชมีหาวทิยาลยั De La Salle - กรุงมะนิลา  

การฝึกอบรม/วุฒบิตัร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA), ผูส้อบบญัชรีะบบสารสนเทศทไีดร้บัการรบัรอง 

(CISA) 

ประสบการณ์ทํางาน 8 ½ปีในการปฏบิตังิานใหค้าํปรกึษาของ Ernst & Young Philippines - 

ประสบการณ์ดา้นการประกนัและการใหค้าํปรกึษาโดยมุ่งเน้นทกีารสนับสนุนการ

ตรวจสอบงบการเงนิการสนับสนุนการตรวจสอบภายใน SOX การรายงานของ

บุคคลทสีามการวเิคราะห์กระบวนการทางธุรกจิและการควบคุมแอปพลเิคชนัและ

ความปลอดภยั 

วนัทไีดร้บัการแต่งตงัเป็นผูต้รวจ

สอบภายในของ บรษิทัฯ 1 มนีาคม 2559   
 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี2561 

-57- 

1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.  ให้ขอ้แนะนาํเบืองตน้แก่กรรมการเกียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบยีบและ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถูกตอ้งและสมาํเสมอ รวมถึงรายงานการ

เปลียนแปลงทีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  

2.  จดัเตรียมหนงัสือนดัประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ือหุ้น และการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  

3. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมาย และขอ้พึงปฏิบติัที 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล รวมทงัติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติทีประชุมผูถื้อหุน้ และทีประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  

5.  จดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

6.  ดาํเนินการ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทงัผูท้ีเกียวขอ้ง ตามมาตรา 

89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบริษทั

ไดรั้บรายงานนนั  

7 จดัเตรียม และดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบ และตามทีตลาดหลกัทรัพย ์และ

กรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

8. ติดต่อและสือสารกบัผูถื้อหุน้เพือให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ือหุ้น และขอ้มูลของบริษทั และเป็นสือกลาง

ระหว่างผูถื้อหุน้ กบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร  

9. ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต์า่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลในการดาํเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

10. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม ่

11. หนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั และดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศ

กาํหนด 
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เอกสารแนบ  รายละเอียดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

-ไม่มี- 

 



สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษัท กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ทกุท่าน 

ปี  เป็นปีทีสาํคญัของกู๊ดเยียรซ์งึเป็นปีแห่งหารเฉลิมฉลองการครบรอบ  ปีของกู๊ดเยียรท์วัโลกและครบรอบ  ปี

ของกู๊ดเยียรป์ระเทศไทย 

 

กู๊เยียรป์ระเทศไทยเป็นแบรนดช์นันาํและอยู่ในสถานะแข็งแกรง่ในการสรา้งโอการในการเติบโตต่อไป บรษิัทฯ ยงัคงให้

ความสาํคญักบัการสรา้งความมนัใจวา่ผูบ้ริโภคชาวไทยยงัคงมีประสบการณก์ารขบัขีทดีีทีสดุดว้ยยางกู๊ดเยียร ์สรรมถนะ

เยียมยอด 

 

กู๊ดเยยีรป์ระเทศไทยไดร้บัรางวลัสถานประกอบการกิจการดเีด่นดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงานประจาํปี  

(Thailand Labor Management Excellence Award 2018) จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน สาํหรบักิจการขนาดกลาง ทีมีสหภาพแรงงาน รางวลัสถานประกอบการกจิการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละ

สวสัดิการแรงงานมีวตัถปุระสงคเ์พือส่งเสรมิใหน้ายจา้งและลกูจา้งเสรมิสรา้งแรงงงานสมัพนัธแ์ละระบบสวสัดิการแรงงาน

ในสถาประกอบการ 

 

เมอืมองไปขา้งหนา้ปี  กู๊ดเยยีรย์ังคงเผชิญกบัความทา้ทายทางธุรกจิหลายประการ เรามุ่งมนัทจีะพฒันาช่างทางการ

จดัจาํหน่าย การขยายศนูยก์ู๊ดเยยีรอ์อโตแ้คร ์การปรบักลยทุธท์างธุรกิจของเราใหส้อดคลอ้งกบัสถานะการณต์ลาดที

เปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ เราเชอืว่าคุณค่าทีสืบสานมาขององคก์รซงึประกอบไปดว้ย ความรว่มมอืและมุ่งมนัของหุน้ส่วน

ทางธุรกจิเชิงกลยุทธื ผูบ้รหิารและพนกังานตลอดจนคณุภาพและเทคโนโลยีขนัสงูทมีีส่วนชว่ยในการเติบโตและสรา้ง

มลูค่าระยะยาวใหก้บัผูถ้ือหุน้ของเรา 

 

สดุทา้ยนี ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทขอแสดงความขอบคณุอย่างจรงิใจต่อผูถ้ือหุน้ ลกูคา้ และคู่คา้ทางธุรกจิทกุ

ท่านทีใหค้วามไวว้างใจและใหก้ารสนบัสนนุตลอดระยะเวลา  ปีทผ่ีานมา ผมหวงัเป็นอย่างยิง เราจะสืบทอดมรดกของ

เราดว้ยความมนัคง ยงัยืน และบรรลุเป้าหมายของ บรษิัท เพือประโยชนส์งูสดุของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

ดร.ธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง 

ประธานกรรมการบรษิัท 

  



สารจากกรรมการผูจ้ดัการ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษัท กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ทกุท่าน 

ในปี  เรายงัคงเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจทีทา้ทายดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบทีสงูขึนและการเปลียนแปลงของอตุสาหกรรมที

ผนัผวนมากขึนและเป็นปีทีสองตดิต่อกนัทีเราไดเ้ห็นตลาดยางทดแทนหดตวัลง เนืองจากการแข่งขนัดา้นราคาทีเพมิสงูขึน

และอตัรากาํไรทีลดลงส่งผลใหผ้ลประกอบการของเราตาํกว่าทีคาดหวงัไว ้ซงึเราไดด้าํเนินการทีจาํเป็นเพอืคงไวซ้งึผล

ประกอบการทีดีของบรษิัทฯ ทงัในระยะสนัและระยะยาว 

 

ในเดือนพฤศจกิายน  เราเปิดตวัรูปแบบธุรกจินวตักรรมการคา้ปลีกและการจดัจาํหน่ายโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือให้

ยางกู๊ดเยียรง์่ายต่อการเขา้ถึงสาํหรบัลกูคา้ทีจะขายและง่ายขึนสาํหรบัผูบ้รโิภคในการซอืและแนะนาํต่อ เราไดป้รบั

โครงสรา้งฝ่ายขายและฝ่ายสาํนกังานเพือสนบัสนนุการดาํเนินการของลกูคา้ของเราและเพือเสรมิสรา้งประสบการณท์ีดี

ใหก้บัผูบ้รโิภคดียิงขึน 

 

แมจ้ะเผชิญกบัความทา้ทายดงักล่าว ผมยงัมองเห็นปัจจยับวก และโอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการเพิมขึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของการจดทะเบียนรถยนตใ์หม่ระหว่างปี  และ  ซงึมีผลกระทบเชงิบวกต่อตลาดยางรถยนตท์ดแทน

และแนวโนม้ตลาดทีมีต่อขอบยางเสน้ผ่านศนูยก์ลางขนาดใหญ่ทขีบัเคลือนโดยผูผ้ลิตรถยนตท์จีะชว่ยรกัษาผลกาํไรของ

อตุสาหกรรมยางรถยนตไ์ว ้

 

ในขณะทีเรายงัคงขยายเครือข่ายกู๊ดเยยีรอ์อโตแ้ครอ์ยา่งต่อเนืองโดยการเปิดสาขาใหม ่  แห่งในพืนทเีป้าหมาย เรายงัได้

แต่งตงัตวัแทนจาํหน่ายใหม่ เพือใหม้นัใจวา่เราจะเพมิพนืททีางการตลาดไดค้รอบคลมุยิงขึน และเพิมมลูค่าแบรนดก์ู๊ด

เยียรอ์ยา่งเต็มที 

 

ผมยินดีทจีะเรียนใหท่้านทราบว่า เรายงัไดร้บัการคดัเลือกจากผูผ้ลิตโรงงานประกอบรถยนต ์ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึขีด

ความสามารถของกู๊ดเยยีรว์่าตรงตามความตอ้งการ อนัจะชว่ยเสรมิความ 

  



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

การดาํเนินงานของกู๊ดเยียรป์ระเทศไทยรวถึงการผลิต จดัจาํหน่ายและการขายยางลอ้สาํหรบัผูบ้รโิภคและยางเครืองบิน

สาํหรบัตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

ยางเครืองบินเป็นสินคา้ส่งออกหลกัของบริษัทฯ และปรมิาณรายไดจ้ากยางเครืองบินในประเทศไมม่นียัสาํคัญ ผูบ้รหิาร

เชือว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมสีาระสาํคญัระหวา่งการเสนอรางานตามส่วนงานธุรกจิหรือส่วนงานทางภมูศิาสตรใ์นการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของกจิการ ดงันนั บรษิัทจงึเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภมูศิาสตรต์ามตลาดที

ขายผลิตภณัฑเ์ทา่นนั 

 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และบริการ 

ผลิตภณัฑ ์ของกู๊ดเยียรแ์บ่งออกเป็น  หลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑย์างรถยนต ์

ผลิตภณัฑย์างรถยนต ์ของบรษิัทฯ เป็นผลิตภณัฑค์ณุภาพสูง คณุค่าทีสาํคญัทสีดุท ีบรษิัท ยึดถือคอืความโดเด่น

ดา้นนวตักรรมลความปลอดภยั ทาํใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทกุระดบั การถ่ายโดน

เทคโนโลยี บรษิัทไดร้บัอย่างสมาํเสมอจากบรษิัท กู๊ดเยยีรไ์ทรแ์อนดร์บัเบอร ์บรษิัท สหรฐัอเมรกิาและศูนย์

ทดสอบของบริษัท กู๊ดเยยีรอิ์นเตอรเ์นชนัแนลลกัเซมเบิรก์ ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนืองทงัใน

ดา้นคณุภาพและการออกแบบ เพือสรา้งความมนัใจแก่ผูข้บัขรีถยนตว์่าไดใ้ชย้างรถยนตท์ีมีคณุภาพสงูและให้

ความปลอดภยัยามขยัขี ตลอดจนความทนทานในการใชง้าน เป็นทีน่าสงัเกตว่าผลิตภณัฑข์องบรษัิทฯ เป็นที

ยอมรบัอย่างดใีนตลาดทงัในและต่างประเทศ 

2. ผลิตภณัฑย์างเครอืงบิน 

กู๊ดเยยีรเ์ป็นทีรูจ้กัดีในดา้นการผลิตยางเครืองบินมานานกวา่ศตวรรษทงัในเรเดียลและ ยางผา้ใบ กู๊ดเยยีรม์ี

โรงงานผลิตยางเครืองบินในเมอืงแดนวิลล ์ประเทศสหรฐัอเมริกา เซาเปาโลบราซิลและ ประเทศไทย โดย

ประเทศไทยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นฐานการผลิตยางเครืองบินในภมูภิาคเอเชยีแปซิฟิก รวมถึง: 

- ยางเครอืงบินทวัไป (General Aviation Tires) 

- ยางเครอืงบินเพือการพาณิชย ์(Commercial Aircraft Tires) 

นอกจากผลิตยางเครืองบินแลว้ กู๊ดเยยีรย์งัเพิมมลูค่าของผลิตภณัฑย์างเครืองบินดว้ยการใหบ้รกิารหล่อดอกยาง

เครืองบิน (Retread) ซงึชว่ยลดค่าใชจ้่ายปฏิบตัิการ รวมถงึยดือายกุารใชง้านใหก้บัยางเครืองบินดว้ยเทคโนโลยี

ระดบัสงูสาํหรบัการหล่อดอกยางเครืองบิน กู๊ดเยยีรม์ีโรงงานสาํหรบัหล่อดอกยางเครืองบินในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาร บราซิล เนเธอรแ์ลนด ์และประเทศไทยเพือเพิมมลูค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลกูคา้ทวัโลก 

  



นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษัิทไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท การจา่ยเงินปันผลใดๆ ของบรษิัทจะพิจารณาจาก

ผลการดาํเนินงานของบรษิัทในปีทีผ่านมาและความตอ้งการใชเ้งนิลงทนุในอนาคต ๖โดยมเีงือนไขเพิมเติม๗ และตอ้ง

กระทาํภายในกาํหนด  เดือน นบัตงัแตว่นัทปีระชุมของผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทไดมี้มติ บรษิัทจะแจง้การ

ประกาศจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้หรือตีพิมพ ์ประกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนงัสือพิมพ ์เงินปันผลใหเ้ป็นไปตาม

จาํนวนของหุน้และมจีาํนวนเทา่กนั 

 

อตัราการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

รอบผลประกอบการ 1/1/2561 – 31/12/2561 1/1/2060 - 31/12/2560 1/1/2559 – 31/12/2559 

กาํไรสทุธิ (ลา้นบาท) 33.80 138.04 279.51 

อตัรากาํไรสทุธิต่อหุน้ 

(บาท) 

4.57 18.65 37.77 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 

(บาท) 

5 20 20 

อตัราผลตอบแทนปันผล % 5.43 4.9 4.59 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ

กาํไรสทุธิ % 

109 107 53 

เงินปันผลรว่มทงัสิน (ลา้น

บาท) 

37 148 148 

 

  



การกาํกบัดูแลกจิการ 

บรษัิทฯ กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เห็นถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการทีดี และเพือใหเ้กิดความ

โปรง่ใสในการดาํเนินงานของพนกังานทกุระดบั จงึกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกจิตลอดจนฝ่ายบรหิาร

ของบรษิัทฯ ไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิวฒันธรรมในการกาํกบัดแูลกจิการขึนอย่างต่อเนือง ทงันีเพือเป็นรากฐานในการเติบโตอยา่ง

ยงัยืน สรา้งมลูค่าเพิมใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุทา่น 

  



ขอ้มลูการตดิต่อ 

เลขานกุารบรษิัท  

นางสาวณภทัร ธัญญกลุสจัจา 

โทรศพัท:์ +66 2 909 8080 ต่อ 249 

อีเมล:์ gyth_cosc@goodyear.com 

  



คณะกรรมการบรษิัท 

ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร ณ วนัที  ธันวาคม  

 

ดร. ธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง (ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมภิบาล) 

อายุ :  ปี 

คณุวุฒิทางการศกึษา  

- ปรญิญาเอก (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัมิสซูรี สหรฐัอเมรกิา 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท 

- ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร 

- ไม่มี - 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บรษัิท 

 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท กู๊ดเยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท เกลือพิมาย จาํกดั 

บรษัิท กรุงไทยพานชิประกนัภยั 

จาํกดั 

บรษัิท เอกชยัอีเกิล จาํกดั 

บรษัิท เอกชยั เอ็กซปอรต์ อมิปอณต 

จาํกดั 

 

  



นาย ลกูา้ เครปาโชลี (กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ) 

อายุ : 53 ปี 

คณุวุฒิทางการศกึษา  

- ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัแหง่กรุงโรม, ศฟ ฆฟยรืผฟ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท 

- ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร 

- ไม่มี - 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บรษัิท 

 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท กู๊ดเยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

2559 - 2561 กรรมการผูจ้ดัดการ กลุ่มธุรกจิ

ผูบ้รโิภคตลาดเกิดใหม ่

The Goodyear Trire & Rubber 
Company 

2558 – 2559 ผูจ้ดัการทวัไป – ยโุรปใต ้ The Goodyear Tire & Rubber 
Company 

2552 – 2558 ผูจ้ดัการทวัไป อิตาลีและกรีซ The Goodyear Tire & Rubber 
Company 

 

  



นาย ลกูา้ เครปาโชลี (กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ) 

อายุ : 53 ปี 

คณุวุฒิทางการศกึษา  

- ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัแหง่กรุงโรม, La Sapienza 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท 

- ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร 

- ไม่มี - 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บรษัิท 

 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท กู๊ดเยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

2559 - 2561 กรรมการผูจ้ดัดการ กลุ่มธุรกจิ

ผูบ้รโิภคตลาดเกิดใหม ่

The Goodyear Trire & Rubber 
Company 

2558 – 2559 ผูจ้ดัการทวัไป – ยโุรปใต ้ The Goodyear Tire & Rubber 
Company 

2552 – 2558 ผูจ้ดัการทวัไป อิตาลีและกรีซ The Goodyear Tire & Rubber 
Company 

 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี  

-59- 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกยีวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 

 

 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี  

-60- 

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ 

 

-ไม่มี- 

 

 


