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ส่วนที   

การประกอบธรุกิจ 

 

1.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

 1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ ์

เป้าหมาย สง่มอบรายไดแ้ละผลกําไรทเีตบิโตอย่างยงัยนื และเพมิคุณค่าในแบรนดส์นิค้าของเรา 

กลยุทธ ์กู๊ดเยยีรนํ์ากลยุทธโ์มเดลธุรกจิเชอืมโยงในประเทศไทยซงึมวีตัถุประสงคห์ลกัเพอืใหก้ระบวนการจดัซอืยาง

รถยนตง์า่ยขนึสาํหรบัลูกคา้และผูบ้รโิภคตงัแต่ปลายปี  ถงึปัจจบุนั 

 
1.2 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

 อาํนาจในการควบคมุบริษทั  

- บรษิัท ไม่มกีารเปลยีนแปลงในหวัขอ้นี 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจในปีทีผ่านมา  

 

ยางรถยนต์ (Consumer Tires) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 Aligned Distributor/B2B Web Portal for online ordering 

 Loyalty Program 

การเปิดตวัยางรุ่นใหม่ 

 Assurance Duraplus 2 

 Wrangler Silenttrac 

 Cargo Max 

 

 

ศนูยบ์ริการ “กู๊ดเยียรอ์อโต้แคร”์  

กู๊ดเยยีร ์ออโตแ้คร์ คอื  ศูนยบ์รกิารยางรถยนต ์มาตรฐานสากลจากกู๊ดเยยีรใ์หบ้รกิารบํารุงรกัษารถยนตแ์บบ

ครบวงจร ดว้ยสนิคา้คุณภาพระดบัโลกเครอืงมอืทนัสมยั ใหบ้รกิารสะดวกรวดเรว็ ดว้ยทมีช่างมอือาชพี 

 ขยายสาขาใหม่ จาํนวน  สาขา 
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 พฒันา Goodyear Autocare website 

    

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 

กู๊ดเยยีร ์ประเทศไทย มทีุนจดทะเบยีน 74,000,000 บาท มลูคา่หุน้ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวม 7,400,000 หุน้ เป็น

หุน้สามญัทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมด โดยสทิธอิอกเสยีง 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง กู๊ดเยยีร ์ประเทศไทยเป็นบรษิทัในเครอืของเดอะกู๊ด

เยยีร์ ไทร ์แอนด ์รบัเบอร ์คอมปะนี ซงึถอืหุน้ในบรษิทัทงัสนิ 4,942,418 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.79 ของหุน้ทงัหมดของบรษิทั 

จาํนวนหุน้ทเีหลอืรอ้ยละ 33.21 ถอืโดยผูถ้อืหุน้รายย่อย 

เดอะกู๊ดเยยีร ์ไทร์ แอนด ์รบัเบอร ์คอมปะนกีู๊ดเยยีร ์ เป็นหนงึในบรษิทัผูผ้ลติยางรถยนตแ์ละยางเครอืงบนิทใีหญ่ทสีุด

ของโลกมพีนักงานกว่า 64,000 คน โรงงานผลติ 48 แห่งใน 22 ประเทศทวัโลก กู๊ดเยยีร์มศีูนยน์วตักรรม 2 แห่ง ตงัอยู่ทเีมอืง

แอครอน รฐัโอไฮโอ สหรฐัอเมรกิา และเมอืงโคลมาร ์ เบริก์ ในลกัเซมเบริก์ โดยมนีโยบายมุ่งพฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิารดว้ย

เทคโนโลยแีละกระบวนการผลติทลํีาสมยัเพอืเป็นตน้แบบมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต ์

 

 
  

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด์ รบัเบอร์ คอมปะนี ไดใ้หส้ทิธใินการใช้เครอืงหมายการค้า สทิธบิตัรการผลติ และ

การให้บริการทางด้านเทคนิค เครืองจักร วตัถุดิบ เทคโนโลยสีารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึงนโยบายการ

ดําเนินงานแก่กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ดงัรายละเอยีดทกีล่าวไวใ้นหวัขอ้รายการระหว่างกนั  
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 2.1 โครงสร้างรายได้ของกูด๊เยียรป์ระเทศไทย  

กู๊ดเยยีร์ประเทศไทยดําเนินธุรกิจหลกัเกยีวกบัการผลติ และจดัจําหน่าย ผลติภณัฑ์ยางรถยนต์ ยางเครอืงบนิ หล่อ

ดอกยางเครอืงบนิสาํหรบัตลาดในประเทศ และเพอืการส่งออก  

 สําหรบัยางเครอืงบนิ เป็นผลิตภัณฑ์หลกัสําหรบัการขายส่งออกต่างประเทศ และรายได้จากการขายยางเครอืงบนิ

ภายในประเทศเป็นจาํนวนทไีม่มสีาระสาํคญั จงึไม่มคีวามแตกต่างระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกจิหรอืส่วนงานทาง

ภูมศิาสตร์ ดงันัน บรษิัทจึงเสนอขอ้มูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทใีช้เกณฑ์สถานทตีงัของตลาดเพียง

รปูแบบเดยีว 

    หน่วย (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขาย ปี 2562 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ 

จาํหน่ายในประเทศ 1,440 37.00 1,373 35.58 1,734 43.35 

ส่งออก 2,452 63.00 2,486 64.42 2,266 56.65 

รวมรายไดจ้ากการขาย 3,892 100 3,859 100 4,000 100 

  

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ใหญ่ซงึเป็นบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนัจํานวน 2 ราย เป็นจํานวน

เงนิ 1,501 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของรายไดร้วม  

 

2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑข์องกูด๊เยียรแ์บ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ 

  ผลิตภณัฑย์างรถยนต์  

 กลุ่มผลติภณัฑห์ลกัในประเทศไทย คอื  

- ยางรถยนต์นัง   - ยางรถปิคอพั/รถตู ้

- ยางรถยนต ์SUV  - ยางสปอรต์ 

- ยางรนัออนแฟลต  - ยางรถยนต์เพอืการพาณิชย ์

  ผลิตภณัฑย์างเครืองบิน 

กลุ่มผลติภณัฑห์ลกั คอื  

- ยางเครอืงบนิทวัไป (General Aviation Tires)  
- ยางเครอืงบนิเพอืการพาณิชย์ (Commercial Aviation Tires) และ 

- ยางเครอืงบนิทางการทหาร (Military Aviation Tires) 

- การหล่อดอกยางเครอืงบนิ (Retread)  

  

  2.3 การส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการสําหรบัผลติยางเรเดยีลสําหรบัเครอืงบิน 

สทิธปิระโยชน์ทสีําคญัทไีดร้บัไดแ้ก่ การได้รบัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครอืงจกัรตามทคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตักิารไดร้บัยกเว้น

ภาษีอากรต่าง ๆ รวมทงัการไดร้บัยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลสําหรบักําไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทเีรมิมรีายไดจ้ากกิจการที

ไดร้บัการส่งเสรมินัน ในปี  บรษิทัยงัไม่ไดเ้รมิใชส้ทิธปิระโยชน์ในการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบัปี  เนอืงจากมผีล

ประกอบการขาดทุน 
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รายไดแ้ยกตามรายไดท้ไีดร้บัการส่งเสรมิและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนแสดงไดด้งันี 

 

 

สาํหรบัปีสินสุด 

รายได้ทีได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

รายได้ทีไม่ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

 

รวมรายได้ 

   วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

       

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย ใน

ประเทศ 

3,497,928 - 1,436,172,283 1,372,857,317 1,439,670,211 1,372,857,317 

รายไดจ้ากการส่งออก 265,061,715 109,071,335 2,187,463,643 2,376,916,417 2,452,525,358 2,485,987,752 

       

 268,559,643 109,071,335 3,623,635,926 3,749,773,734 3,892,195,569 3,858,845,069 

 

  2.4 การตลาดและการแข่งขนั  

 การทําตลาด และการแข่งขนัของบรษิัท สามารถจําแนกได้ตามกลุ่มผลติภณัฑ์หลกัของบริษทัซึงแบ่งเป็น

กลุ่มผลติภณัฑย์างรถยนต ์และยางเครอืงบนิ  

(1) ผลิตภณัฑย์างรถยนต์ 

 นโยบายการตลาดปี 2562 

1. การขยายเครอืขา่ยศูนยบ์รกิารกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร ์ 

2. การขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย Aligned Distributors  

3. ความสาํเรจ็ของผลติภณัฑใ์หม่ ในปี  มกีารออกสนิคา้ใหม่ทงัหมด 4 รุ่น ดงัต่อไปนี 

3.1 Assurance Duraplus 2 

3.2 Eagle F1 Asymmetric 5 

 3.3 Wrangler AT SilentTrac 

 3.4 Cargo Max  

4. การสอืสารตราสนิคา้ เน้นการสอืสารผ่านทางช่องทางโซเชยีลมเีดยีเพอืใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภค 

ในเชงิกวา้งมากยงิขนึ    

 อธิบายเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวม 

กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย เป็นบรษิทัผูผ้ลติยางรถยนต์ใหก้บัค่ายรถยนต์ชนันํา และยางสําหรบัรถยนต์นังส่วนบุคคล ยางรถ ×4 

ยางรถเอนกประสงค์ (SUV) รถกระบะเพอืการพาณิชย์ รถตู้ และยางเครอืงบนิ เพอืจําหน่ายในประเทศและส่งออก กู๊ดเยยีร์ 

ประเทศไทย ยงัเป็นโรงงานกู๊ดเยยีร์แห่งเดียวใน เอเชยี แปซิฟิค และเป็นเพยีงหนึงในสองโรงงานทวัโลกทผีลติยางสําหรบั

เครอืงบนิ ถงึแมใ้นปัจจุบนัตลาดยางรถยนต์ทดแทนในประเทศจะมกีารชะลอตวัลง เนืองจากผลกระทบทางสภาพเศรษฐกจิ แต่

บรษิทักู๊ดเยยีร์ยงัคงมุ่งมนัในการพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนือง รวมถงึเน้นยําในเรอืงการสอืสารตราสนิค้าเพอื

เพมิความรบัรูใ้หก้บัผูบ้รโิภคมากยงิขนึ  
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กลุ่มลูกค้า และช่องทางจาํหน่ายยางรถยนต์ 

• ตลาดทดแทน (Replacement Market) คอื ตลาดทผีูบ้รโิภคซอืยางเพอืนนําไปเปลยีนกบัยางชุดแรกทตีิดมาพร้อม

กบัรถยนต ์โดยมรีปูแบบช่องทางจาํหน่ายหลกัไดแ้ก่ 

- ผูจ้ดัจาํหน่ายทมีคีวามสอดคล้องกนั (Aligned Distributor) 

- ศูนยบ์รกิารกู๊ดเยยีร์ ออโต้แคร ์(Goodyear Autocare),  

- ผูแ้ทนจําหน่ายคา้ปลกี (Retailer, Multi-Brand) 

- โชวร์มูรถยนต ์(Car Showroom) 

- โมเดริน์เทรด (Modern Trade) 

• ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ยางชุดแรกทีติดมาพร้อมกับตัวรถยนต์ โดย

จาํหน่ายไปยงัโรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง  

• ตลาดส่งออก (Export Market) เป็นการจาํหน่ายแก่บรษิทัในเครอืกู๊ดเยยีรใ์นต่างประเทศทุกภูมภิาคทวัโลก  

 

สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดโูครงสรา้งรายไดใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 

 

สภาพการแข่งขนัยางรถยนต์ (Replacement and OE) 

- สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมปีทผี่านมา 

ในส่วนของตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทย ภาพรวมมกีารชะลอตวัลงในปี 2562 เนืองจากปัจจยัลบทาง

เศรษฐกิจทเีกิดขนึทวัโลกส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลติ

รถยนต์ในประเทศไทยซึงพงึพิงตลาดส่งออกมากถึง 50% การส่งออกกระทบอย่างเห็นได้ชดัจากปัญหา

สงครามการค้าระหว่างสหรฐัและจนี ทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตวั ขณะทใีนประเทศไทยเจอสถานการณ์นํา

ท่วม และความเข้มงวดทีมากขนึในการอนุมตัิสินเชอืรถยนต์ของสถาบันการเงินการลดเป้าผลิตครังนี 

อุตสาหกรรมสําคญัทหีดตวั อาท ิการผลติรถยนต ์ภาวะการผลติลดลงเกอืบทกุรายการสนิคา้ จากกําลงัซอืใน

ประเทศทชีะลอตวัลงจากปีก่อนตามเศรษฐกจิในประเทศ เช่นเดยีวการส่งออกหดตวัลงตามภาวะเศรษฐโลก

ทชีะลอตวัจากผลกระทบทยีดืเยอืของสงครามการคา้ รวมไปถงึการแขง็ค่าของเงนิบาทอย่างต่อเนืองกระทบ

ต่อการผลติเพอืส่งออก ซงึจากสภาพเศรษฐกิจทชีะลอตวัทําใหก้ารแข่งขนัในตลาดรถยนต์ทดแทนมคีวาม

รุนแรงมากยงิขนึ ผู้บริโภคทมีีรายได้ระดบักลางถึงระดบัล่าง มองหายางทดแทนราคาประหยดั และไม่

คํานึงถึงแบรนด์มากนัก ทําให้การวางแผนการตลาดต้องสอืใหถ้ึงเป้าหมายทชีดัเจน ในขณะทผีูท้มีรีายได้

ระดบักลางไปสูง ยงัคงมองหายางทมีีคุณภาพสูงจากแบรนด์ชนันํา และยาง OE ยงัคงเป็นทางเลอืกแรก

สําหรบัผูบ้รโิภค อย่างไรกต็ามบรษิทักู๊ดเยยีรย์งัคงมองหาโอกาสในการขายเพอืตอบสนองกลุ่มลูกคา้ใหต้รง

ตามเป้าหมายของบรษิทัต่อไป โดยมุ่งเน้นการส่งมอบนวตักรรมผ่านสนิคา้รุ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ 

 

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแขง่ขนัในอนาคต 

 จาํนวนคู่แขง่ขนัโดยประมาณ 

ในปัจจุบนัมคีู่แขง่ขนัจํานวนมากในตลาดยางรถยนต์ทดแทนในประเทศไทย มยีหีอ้ยางรถยนตก์ว่า 20 แบรนดท์เีป็นที

รูจ้กัอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรกต็ามมเีพยีง 3-5 แบรนดท์เีป็นผูนํ้าตลาดอย่างแทจ้รงิ และครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 

80% ของยอดขายยางทงัหมด 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี 62 

 

- 6 - 

 สถานภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนั 

บรษิทักู๊ดเยยีรม์ศีกัยภาพในการแขง่ขนัอยู่ในกลุ่มผูนํ้าตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทย บรษิทัฯ มี

แผนการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนือง โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่เพือส่งมอบ

นวตักรรมยางรถยนต์สู่ผูบ้รโิภค รวมถงึปี 2562 มกีารเปิดตวัสนิคา้ใหม่ถงึ 4 รุ่น เพอืตอกยาํความ

เป็นผู้นําทางดา้นนวตักรรมยางรถยนต์ระดบัโลก รวมถงึแผนการพฒันาทางดา้นการตลาดเพอืให้

สอดคลอ้งกบัโลกของการสอืสารในยุคปัจจุบนั โดยเน้นการสอืสารผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีเพอืให้

เขา้ถึงผู้บรโิภคมากทสีุด ในส่วนของช่องทางการจดัจําหน่าย บรษิัทฯ มกีารเพมิช่องทางการจดั

จาํหน่าย Aligned Distributors เพอืเพมิจาํนวนรา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายใหม้ากยงิขนึเพอืรองรบัปรมิาณ

ความต้องการของผูบ้รโิภคในอนาคต และยงัคงพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกั รา้นคา้ตวัแทน

จําหน่ายกู๊ดเยยีร์ ออโต้แคร์ โดยยงัคงมแีผนการเปิดร้านค้าใหม่อย่างต่อเนือง โดยในปัจจุบนัมี

รา้นคา้ตวัแทนจาํหน่ายกว่า 70 สาขา ครอบคลุมการใหบ้รกิารทวัประเทศ 
 

(2) ผลิตภณัฑย์างเครืองบิน 

ตลาดยางเครืองบิน 

ปี  นโยบายการตลาดยางเครอืงบนิยงัมุ่งเน้นดา้นการสอืสารความเป็นเลศิด้านการบรกิารลูกคา้ 

คุณภาพของบรกิารและผลติภณัฑ ์ทเีป็นมาตรฐานสาํคญัทเีราไดส่้งมอบใหก้บัลูกคา้อย่างต่อเนอืง 

ความทา้ทายในปีทผี่านมา คอื กรณีเครอืงบนิโบองิ 737 แม๊กซ์ถูกระงบัการบนิทวัโลกตงัแต่เดอืนมนีาคมที

ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการผลติยางเครอืงบนิประเภทเรเดยีลอย่างมาก อย่างไรกต็าม ดว้ยคณุภาพของสนิคา้กู๊ดเยยีรท์เีป็น

ผูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี และความต่อเนืองในการใหบ้รกิาร บรษิทัจงึเป็นผูช้นะการประมลูสญัญากบัสายการบนิไทย สาํหรบั

เครอืงบนิ B777 ซงึทําใหย้อดขายโดยรวมปรบัตวัดขีนึจากทไีดร้บัผลกระทบจากการระงบัเทยีวบนิของเครอืบนิโบองิ  แม๊กซ ์

กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจาํหน่าย  
กลุ่มลูกค้าหลกั คอื กลุ่มลูกค้าสายการบนิพาณิชย์ทงัในประเทศไทย ภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิค และ

กลุ่มลูกคา้เครอืงบนิส่วนตวั 

ช่องทางการจําหน่าย คือ ตลาดส่งออกเป็นหลกั และตลาดในประเทศ สําหรับตลาดส่งออกจะ

จําหน่ายไปยงับรษิทัในเครอืกู๊ดเยยีร์ ส่วนการจําหน่ายในประเทศไทยจะกระทําโดยกู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) ซงึความต้องการ

ของตลาดจะแปรผนัตามภาวะเศรษฐกจิ และการท่องเทยีวในประเทศทจีะส่งผลโดยตรงต่อปรมิาณการเพมิขนึหรอืลดลงของ

เทยีวบนิของสายการบนิต่าง ๆ 

 

สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสรา้งรายได ้ในหวัขอ้ขา้งตน้ 

    

- สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมปีทีผ่านมา 

แนวโนม้สภาวะอุตสาหกรรมยางเครืองบิน กาํลงัเปลียนแปลงจากเทคโนโลยี Bias ไปสู่เทคโนโลย ีRadial อยา่ง

ต่อเนือง ผูผ้ลิตยางเครืองบินต่าง ๆ ต่างเร่งพฒันาผลิตภณัฑไ์ปสู่เทคโนโลยี Radial เพือสอดคลอ้งความตอ้งการ

ของลูกค้าสายการบินทีต้องการสมรรถภาพการลงจอด ความทนทานของยางต่อการหล่อดอกยางเครืองบิน  

รวมถึงการตอบสนองต่อเครืองบินรุ่นใหม่ ๆ  ภาพรวม ตลาดยางเครืองบิน อยู่ในสภาวะการแข่งขนัสูง และ

แข่งขนัดา้นการพฒันาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ ์
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 2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริการ 

  

(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑ ์

กู๊ดเยยีรม์โีรงงานสาํหรบัผลติยางรถยนต์ ยางเครอืงบนิ และหล่อดอกยางเครอืงบนิ จาํนวน 1 โรง ตงัอยู่

ทจีงัหวดัปทุมธานี  

 การจดัหาวตัถดิุบ หรือผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่าย 

บรษิทัจดัหาวตัถุดบิทสีําคญัทใีชใ้นการผลติจากหลายแหล่ง วตัถุดบิทุกชนิดทใีชใ้นการผลติจะตอ้ง

ผ่านการตรวจสอบและไดร้บัการอนุมตัจิากศูนยท์ดสอบของเดอะ กู๊ดเยยีร์ ไทร ์แอนด ์รบัเบอร ์คอมปะนี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หรอื กู๊ดเยยีร์ อนิโนเวชนั เซนเตอร์ ประเทศลกัเซมเบอรก์ ก่อนทจีะนํามาใชใ้นการผลติ วตัถุดบิหลกัทสีําคญัในการผลติไดแ้ก่ 

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสงัเคราะห์ (Synthetic Rubber) เส้นใยสงัเคราะห์ (Nylon Fabric) สารเคมตี่างๆ นํามนั

ผสมยาง ผงคารบ์อนแบลค็ (Carbon Black) เสน้ใยเหลก็ (Steel Cord) เสน้ลวดขอบยาง (Bead Wire) และวตัถุดบิอนืๆ   

สดัส่วนการจดัหาวตัถุดบิภายในประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 43 และจดัหาจากต่างประเทศคดิเป็นรอ้ย

ละ 57 ของวตัถุดบิทจีดัหาทงัหมด 

 

(ข) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการกาํจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 

  (1) นโยบายการจดัการของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตยาง  

 ของเสยีทเีกดิจากกระบวนการผลติ ประกอบดว้ย ของเสยีทไีม่เป็นอนัตราย ได้แก่ พลาสติก และ

ยาง เศษไม ้เหล็ก โลหะ และของเสยีทเีป็นอนัตราย ไดแ้ก่ ผา้ปนเปือนนํามนั สารเคมหีมดอายุ นํามนัใชแ้ล้ว หลอดไฟใชแ้ล้ว 

ตลบัหมกึเครอืงถ่ายเอกสาร ภาชนะปนเปือน กระป๋องส ี 

 กู๊ดเยยีรจ์ดัการกําจดัของเสยีทงัสองประเภทในโรงงานอย่างมรีะบบ โดยมโีรงกําจดัขยะสําหรบัแยก

ขยะแต่ละชนิดเพอืขนยา้ยไปกําจดัตามกระบวนการและมาตรฐาน และมกีารตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอสิระ อย่างน้อยปีละ 2 

ครงัเพอืใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด และเพอืใหม้นัใจว่า การผลติสนิคา้ของ กู๊ดเยยีร์จะไม่ก่อมลพษิหรอืส่งผลกระทบใด ๆ 

ทางดา้นสงิแวดล้อมต่อชุมชนใกลเ้คยีงโรงงาน  

 

(2) การตรวจสอบคุณภาพนําทิงจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการลงทุนก่อสร้างและเดิน

ระบบในการบําบดันําเสยีทเีกดิขนึจากกระบวนการผลติ โดยระบบบําบดันําเสยีแบบตกตะกอน (Activated sludge) อกีทงัมกีาร

ตรวจวดัคุณภาพนําหลงัจากทาํการบําบดัจากระบบบําบดันําเสยีอกีขนั เพอืใหม้นัใจว่านําทเีราไดป้ล่อยออกสู่ลํารางสาธารณะ

นันมีคุณภาพผ่านตามมาตรฐานทกีําหนด  พารามิเตอร์ทตีรวจ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี 

(COD), สารแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซลัไฟด์ )H2S(, นํามนัและไขมนั (Oil & Grease) โดยผู้ตรวจสอบภายนอกทุก ๆ 1 

เดอืน  

 

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศทีระบายออกจากโรงงาน บรษิทัฯ ไดม้กีารตรวจสอบปรมิาณการ

ปล่อยอากาศทีระบายออกจากปล่องระบายอากาศทีออกจากโรงงาน พารามิเตอร์ทตีรวจ ได้แก่ ปริมาณฝุ่ น (TSP), ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), ปริมาณค่าควนัดํา 

)Opacity(, ออกซเิจน (O2) โดยผูต้รวจสอบจากภายนอกบรษิทั ทุก ๆ 6 เดอืน 
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ข้อพิพาทหรอืการถกูฟ้องร้องเกียวกบัสิงแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพิพาทดงักล่าว 

กู๊ดเยยีรไ์ม่มขีอ้รอ้งเรยีนในปี  และ  ปีก่อนหน้า จากชุมชนทางดา้นสงิแวดลอ้ม โดยทางบรษิทัได้

ทําหนังสอืเพอืตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนทสีํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสํานักงานเทศบาลเมอืงคลองหลวงเรยีบรอ้ย

แลว้ 

 

 2.4 งานทียงัไมส่่งมอบ เฉพาะงานทีมีมูลคา่สูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน 

  - ไม่ม ี- 
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3. ปัจจยัความเสียง  

3.1 ความเสียงต่อการดาํนินธุรกิจของบริษทั  

(1) ความเสียงด้านการเงิน  

ก) ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

บรษิัทไม่มนีโยบายในการใช้อนุพนัธ์ทางการเงินเพอืบรหิารความเสยีงอันเกิดจากความผนัผวนจากอัตราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพอื

ป้องกนัความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเป็นเฉพาะกรณี 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่มสีญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทเีปิดสถานะไว ้

 

ข) ความเสียงจากอตัราดอกเบยี 

 

บรษิัทได้ดอกเบียรบัจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนระยะสนั บรษิัทบรหิารความเสยีงจากอตัรา

ดอกเบียโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนและอตัรา

ดอกเบยีทแีตกต่างกนั บรษิทัไม่มสีนิทรพัยท์ตี้องอา้งองิอตัราดอกเบยีอย่างมสีาระสําคญั 

ค) ความเสียงจากสินเชือ 

 

บรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของความเสยีงดา้นการใหส้นิเชอืทเีกดิจากลูกหนีการคา้ เนืองจากบรษิทัมลีกูคา้จํานวนมากรายที

ครอบคลุมถงึลูกค้าทเีป็นผู้ผลิต ผูจ้ดัจําหน่ายและผูบ้รโิภค ฝ่ายบรหิารเชอืว่าไม่มีความเสยีงจากการใหส้นิเชอืในลูกหนี

การคา้มากไปกว่าจํานวนทสีํารองไวเ้ผอืการเรยีกชาํระหนีไม่ได ้

 

บริษัทไม่มีความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือทีเกียวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษัท 

ฝากเงินไว้กบัสถาบนัทางการเงนิทน่ีาเชอืถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบรษิัทจะจํากดัความเสยีงโดยการกระจายเงนิ

ฝ า ก ไม่ จํ า กัด เ ฉ พา ะ ส ถา บันก า ร เ งิน แ ห่ ง ใดแ ห่ งห นึ ง  แล ะสํ า หรับ เ งิ น ส ด ส่ วน เกิน จ ะ นํ า ไป ลง ทุ น ใ น 

เงนิลงทุนทมีคีวามเสยีงตําหรอืเงนิลงทุนทมีคีวามน่าเชอืถอืสงูทคีรบกําหนดชําระ 90 วนั บรษิทัไม่เคยประสบผลขาดทุน

จากเงนิลงทุนดงักล่าว  

 

ง) ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

บรษิทับรหิารจํานวนเงนิสดทมีอีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทมีตีลาดรองรบัโดยการหาแหล่งเงนิทุนแสดงให้

เห็นได้จากการทีมีวงเงินในการกู้ยืมทีได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ และความสามารถในการปิดสถานะทาง

การตลาด 

 

(2) ความเสียงด้านวตัถดิุบ  

บรษิทัจดัซอืวตัถุดบิเพอืใชใ้นการผลติ ทงัจากผูค้า้ในประเทศและต่างประเทศ ยางธรรมชาต ิยางสงัเคราะห ์ผงคาร์บอนดแ์บลค็ 

เสน้ใยสงัเคราะห ์และเคมภีณัฑ์ต่าง ๆ เป็นวตัถุดบิทสีาํคญัในการผลติยางรถยนต ์ซงึวตัถุดบิในแต่ละชนิดสามารถจดัหาไดจ้าก

ผูผ้ลติทงัในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรกต็าม บรษิัทไดก้ําหนดนโยบายการ จดัหาวตัถุดบิและตดิตาม ประเมนิผล การ

บรหิารการใชว้ตัถุดบิอย่างเป็นระบบ และจดัทําแผนรองรบักรณีเกดิ ภาวะการขาดแคลนวตัถุดบิ หรอืความผนัผวนของราคา

วตัถุดบิ บรษิัทร่วมมอืกบับรษิัทในเครอืกู๊ดเยยีร์ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน เพอืป้องกนัและบรหิารความเสยีงทอีาจเกดิจากการ
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ขาดแคลนวตัถุดบิและการผนัผวนของราคา วตัถุดบิร่วมกนั ซงึจากความร่วมมอืกนันี ทําใหบ้รษิทัมคีวามมนัใจในแผนรองรบั

ปัญหาและความเสยีง และมนัใจ ว่าสามารถรบัมอืกรณีเกิดการขาดแคลนวตัถุดบิได้ ซึงจะลดความเสยีหายต่อการผลติของ

บรษิทั 

 

3.2 ความเสียงด้านการตลาด 

(1) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM)  

ความเสยีงด้านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์  คอื การแปรผนัตามตลาดรถยนต์ ซึงความต้องการใชย้างรถยนต์

ของตลาด  OEM ขนึอยู่กบัปรมิาณการผลติรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ทมีีฐานการผลิตในประเทศ ซงึกู๊ดเยยีร์ได้

ประเมนิความเสยีงในจุดนีไวแ้ล้ว และบรหิารจดัการความเสยีงดว้ยการเพมิยอดจาํหน่ายในตลาดอนื รวมถงึการหาฐานลูกคา้ใน

อนาคตของตลาด OEM เพมิมากขนึ 

 

(2) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) 

ความตอ้งการใชย้างรถยนตใ์นตลาดยางรถยนตท์ดแทน (Replacement Market) ขนึอยู่กบัปรมิาณรถยนต์ทยีงัใชง้านอยู่  ซงึมี

อตัราการเตบิโตอย่างต่อเนืองในแต่ละปี   

 

นอกจากนีด้วย จํานวนผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายยางรถยนต์ในประเทศไทยทีเพมิสูงขนึ  ทําให้ตลาดยางรถยนต์ทดแทนมี

ภาวะการแข่งขนัทสีงูมาก โดยเฉพาะการเขา้มาทาํตลาดของยางรถยนต์ของแบรนด์อนืซงึใชก้ลยุทธร์าคาทาํใหภ้าวะการแขง่ขนั

ในตลาดสูงมากยงิขนึ อีกปัจจยัหนึงคอืราคาวตัถุดบิทเีป็นปัจจยัหลกัของยุทธศาสตร์ดา้นราคา ส่วนปัจจยัเสยีงจากภาวะความ

ไม่แน่นอนทางการเมอืงยงัประเมนิว่าเป็นปัจจยัสําคญัทส่ีงผลกระทบต่อการเตบิโตของตลาดในปี 2562 

 

เนืองจากสภาวะตลาดทมีคีวามไม่แน่นอน กู๊ดเยยีร์จะดาํเนินการตามยุทธศาสตรอ์ย่างเขม้ขน้ ในการขยายช่องทางการกระจาย

สินค้า เพิมความรู้จ ักแบรนด์ และรักษาความคล่องตัวในการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพือสร้างและรักษา

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เก่าและใหม่ และเพิมความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในตลาดยางรถยนต์ทดแทน กู๊ดเยยีร์จะมุ่งเน้นการ

ยกระดบัของแบรนด์และผลติภณัฑใ์นดา้นคุณภาพ นวตักรรม และความปลอดภยั ดว้ยเหตุนี เราจงึเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ เพมิ

การสอืสารกบัผูบ้รโิภคและตวัแทนจําหน่ายใหม้ากขนึ และรเิรมิแคมเปญส่งเสรมิการขายทดียีงิขนึ นอกจากนี บรษิทัยงัตระหนกั

ดวี่าผลติภณัฑค์ุณภาพสูงของกู๊ดเยยีรต์้องควบคู่ไปกบับรกิารคุณภาพสูงเพอืใหลู้กคา้ไดร้บัความพงึพอใจโดยรวมสูงสุด ดงันัน

เพอืเป็นการบรหิารจดัการความเสยีงในส่วนนี บรษิทัจะเน้นการขยายเครอืข่ายกู๊ดเยยีร ์ออโตแ้คร ์ซงึจาํหน่ายผลติภณัฑข์องกูด๊

เยยีร์เป็นหลกั เป้าหมายเพอืขยายเครอืข่ายกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ให้ครอบคลุมทวัประเทศเพอืรองรบัการเขา้มารบับริการของ

ผู้บรโิภคทีมองหาศูนย์บรกิารทคีรบวงจร ตอบโจทย์การใชช้วีติทเีน้นความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการขยายช่องทางการจดั

จาํหน่าย Aligned Distributors เพอืใหเ้ขา้ถงึรา้นคา้ขนาดเลก็และขนาดกลาง เนืองจากปัจจุบนัรา้นคา้มกีาร 

 

ตลาดยางเครืองบิน 

ปัจจยัเสยีงสําหรบัตลาดยางเครอืงบนิในส่วนของตลาดส่งออกเกยีวเนืองกบัสภาวะเศรษฐกจิในทวปียุโรปและทวปีอเมรกิาซึง

อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเทียวบนิ อย่างไรก็ตาม  ในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิค  ธุรกิจการบนิมกีารเติบโตอย่างต่อเนือง มี

ปรมิาณการเพมิขนึของจาํนวนเครอืงบนิในประเทศจนี อนิโดนีเซยี และอนิเดยี ช่วยชดเชยการส่งออกในตลาดอืน  

 

สําหรบัตลาดในประเทศ ปัจจุบนัความตอ้งการยางเรเดยีลเพมิมากขนึ  ซงึบรษิทับรหิารจดัการความตอ้งการในส่วนนีดว้ยการ

นําเขา้ยางประเภทดงักล่าวจากบรษิทัในเครอืของกู๊ดเยยีรเ์พอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่ม 
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3.  ความเสียงต่อการลงทุนของผู้หลกัทรพัย ์

บรษิทั เดอะ กู๊ดเยยีรไ์ทร์ แอนด ์รบัเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ทจีดทะเบยีนและตงัอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา ถอืหุน้ของบรษิทัจาํนวนรอ้ย

ละ 66.79 ของจาํนวนหุน้ทอีอกจําหน่าย ดงันัน บรษิทัจงึอยู่ภายใตก้ารควบคมุของ บรษิทัเดอะ กู๊ดเยยีรไ์ทรแ์อนด ์รบัเบอร ์

คอมปะนี จาํกดั ในการดําเนินกจิการและการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัตอ้งอาศยัความร่วมมอืกบับรษิทั เดอะ กู๊ดเยยีรไ์ทร์

แอนด ์รบัเบอร ์คอมปะนี จาํกดั ในดา้นเทคโนโลยใีนการผลติ เทคโนโลยทีางดา้นวตัถุดบิ การพฒันาผลติภณัฑ ์การจาํหน่าย

ผลติภณัฑ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการบรหิารงาน การพงึพานันบรษิทัมคีวามเสยีงในดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนืองถา้หากมกีาร

เปลยีนแปลงจากผูถ้อืหุน้หลกัของบรษิทั 

 

4. ทรพัยสิ์นทีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั  

มลูค่าสนิทรพัยห์ลกัของบรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดของสนิทรพัยท์สีาํคญั ดงันี  

ประเภทสินทรพัย ์ ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบญัชี  

(พนับาท) 

ภาระผกูพนั 

1) ทดีนิและอาคาร บรษิทัเป็นเจา้ของ 999,988 ไม่มภีาระผกูพนั 

2) เครอืงจกัรอุปกรณ์และ

เครอืงมอื 

บรษิทัเป็นเจา้ของ 2,444,658 ไม่มภีาระผกูพนั 

3) เครอืงตกแตง่ตดิตงัและ

อุปกรณ์สํานักงาน 

บรษิทัเป็นเจา้ของ 19,189 ไม่มภีาระผูกพนั 

4) ยานพาหนะ บรษิทัเป็นเจา้ของ 8,411 ไม่มภีาระผกูพนั 

5) งานระหว่างก่อสรา้งและ

สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตงั 

บรษิทัเป็นเจา้ของ 566,187 ไม่มภีาระผกูพนั 

รวม  4,038,433  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า) 

-ไม่ม-ี 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม 

 บรษิทัไม่มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 

 

4.3 ราคาประเมนิทรพัยส์นิ หากมกีารไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสนิทรพัย ์หรอืมกีารตรีาคาทรพัยส์นิใหม่ (ถา้ม)ี 

-ไม่ม ี- 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 5.1 คดีทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัย ์

บรษิทัไม่มคีดซีงึอาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัทมีจีาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ  ของส่วนของผูถ้ือ

หุน้ ณ วนัสนิปีบญัชลี่าสุด รวมทงัไม่มคีดทีมีจีาํนวนสูงกว่ารอ้ยละ  ของสนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ วนัสนิปีบญัชลี่าสุด 

5.2 คดีทีกระทบต่อการดาํเนินธรุกิจอยา่งมีนัยสาํคญั (ไม่สามารถประเมินเป็นตวัเลขได้) 

บรษิทัไม่มคีดทีกีระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมนัียสําคญั 

5.3 คดีทีไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

  บรษิทัไม่มคีดซีงึเกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทั  
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6.  ข้อมูลทวัไป และขอ้มลูสาํคญัอืน 

6.1 ข้อมูลทวัไป  

 ชือบริษทั บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

 ทะเบียนบริษทัเลขที 0107537001188  (เดมิเลขท ีบมจ. 365) 

ประกอบธุรกิจ ผลติและจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์ยางเครอืงบนิสําหรบัตลาดในประเทศและเพอื

การส่งออก และใหบ้รกิารหล่อดอกยางเครอืงบนิ 

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ และโรงงาน เลขท ี50/9 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึง   

  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี 12120   

 จาํนวนพนักงาน 849 คน (ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562) 

 โทรศพัท ์ 0-2909-8080-8   

 โทรสาร 0-2909-8097 

 โฮมเพจ www.goodyear.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 74 ,000,  บาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558)   
ทุนเรียกชาํระแล้ว 74 ,000,  บาท 

หุ้นสามญั 7,400 ,  หุน้ มลูค่าหุน้ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

 รายละเอียดนิติบุคคลทีบริษทัถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10  

-ไม่ม-ี 

 

 รายละเอียดของบคุคลอา้งอิง 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์  บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

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

ผูส้อบบญัช ี   นายชยัศริ ิเรอืงฤทธชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จาํกดั  

179/74-80 ถนนสาทรใต ้ทุง่มหาเมฆ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2344-1000 หรอื 0-2286-9999 

โทรสาร 0-2286-5050 

ทปีรกึษากฎหมาย   บรษิทั ตลิลกิแีอนดก์บิบนิส ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

    อาคารศุภาลยัแกรนดท์าวเวอร ์ชนั 26 เลขท ี1101  

    ถนนพระราม 3 ช่องนนทร ียานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 6.2 ข้อมูลสาํคญัอืน  -ไม่ม-ี 
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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 13 กุมภาพนัธ์  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

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

2. บริษทั บุญเพมิพูน จาํกดั 419,160 5.66% 

3. BNP Paribas Securities Services, London Branch 350,600 4.74% 

4. บริษทั ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จาํกดั 209,864 2.84% 

5. บริษทั ศรีพนีอ้ง จาํกดั 208,240 2.81% 

6. บริษทั บุญทรง จาํกดั 141,900 1.92% 

7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน  

(1) Aberdeen Standard Growth 

(2) Aberdeen Standard Smart Capital RMF 

(3) Aberdeen Standard Small cap 

94,100 1.27% 

8. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั 84,500 1.14% 

9. บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั 73,480 0.99% 

10. นางดาราวลัย ์สาลกัษณ ์ 33,200 0.45% 
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 (2) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

(3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรืองทีมีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

- ไม่มี- 

 7.3 การออกหลักทรัพย์อืน 

  

  -ไม่มี- 

 

 7.4 การจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดเกียวกบัการจ่ายเงิน

ปันผลว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร รวมทงักาํไรสะสม ในกรณีทีบริษทัยงั

มียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

                            ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง  ปีของบริษัท 

รอบผลประกอบการ 01/01/2562-

31/12/2562 

01/01/2561-

31/12/2561 

01/01/2560-

31/12/2560 

กําไรสุทธิ (ล้านบาท) (60.6) 33.80 138.04 

อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (8.19) 4.57 18.65 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0 5 20 

อัตรา Dividend Yield (%) 0 5.43 4.9 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ 

(%) 0 109 107 

เงินปนัผลจ่ายรวมทังสิน (ล้านบาท) 0 37 148 

 

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 2562  

ขอ้มูลเกียวกบัประวติัของกรรมการ โปรดดูเอกสารแนบ  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

นายลกูา้ เครปาโชลี และนายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ ลงลายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

รายชือ ตําแหน่ง การประชุมสามัญ

ประจําปีผู้ถือหุ้น 

ปี   

 

จํานวนครังทีเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ 

ปี   

รวม  ครัง 

จํานวนครังทีเข้าร่วม

ประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปี   

รวม  ครัง 

จํานวนครังทีเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการ 

สรรหาและ 

ธรรมาภบิาล 

ปี   

รวม  ครัง 

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง ประธานกรรมการ เขา้ 5/5 - 4/4 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

2. นายลกูา้ เครปาโชลี  

(Mr. Luca Crepaccioli) 

กรรมการบริหาร เขา้ 5/5 - 4/4 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  

3. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์ กรรมการบริหาร เขา้ 5/5 - - 

4. นายแอนดรูว ์ไมเคิล คเูปอร์ 

(Mr. Andrew Michael Cooper) 

กรรมการ  เขา้ 5/5 - - 

5. นายไมเคิล มาร์เตนส์  

(Mr. Michael Martens)  

กรรมการ เขา้ 4/5* - - 

6. นายวีฮอง เคก็  กรรมการ เขา้ 5/5 - - 
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(Mr. Wee Hong Kek) 

7. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ เขา้ 5/5 4/4 - 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

. นายเยบ็ ซู ชวน 

(Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอิสระ เขา้ 3/5* 3/4* 3/4* 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล 

9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอิสระ เขา้ 5/5 4/4 4/4 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

หมายเหต:ุ 

*นายไมเคิล มาร์เตนส์ ขาดจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ครังที /  เนืองจากการเดินทางเพอืธุรกิจเร่งด่วน 

*นายเยบ็ ซู ชวน ขาดจากการประชุม เนืองจากการเดินทางเพือธุรกิจเร่งด่วน 
- คณะกรรมการ บริษทั ครงัท ี /  และ / ,  

- คณะกรรมการตรวจสอบ ครงัท ี /  

- คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ครงัท ี /   
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 8.2 ผู้บริหาร 

 รายชือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 

รายชือผู้บริหาร* ตําแหน่ง 

จสัตินา เก็บสกา ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

โอเมอร์ เตสโกรูค ู ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต 

อยูร่ะหว่างสรรหา ผูอ้าํนวยการฝ่าย Supply Chain 

นายภานุ ราษฎร์เจริญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

อยูร่ะหว่างสรรหา ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

ลดัดา สีเมือง Marketing Lead 

ณภทัร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษทั และทีปรึกษากฎหมายประจาํประเทศไทย 

และเวียดนาม 

*ตามนิยามทีประกาศกาํหนด โดย กลต.: ผูบ้ริหาร หมายถึงผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและผูม้ีตาํแหน่งเทียบเท่ารายที 4 

ทุกราย รวมถึงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินทีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึนไปหรือเทยีบเทา่ 

 

 โครงสร้างองคก์รผูบ้ริหาร 

 
  

8.3 เลขานุการบริษัท 

  

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตงั (ตงัแต่วนัที 11 พฤศจิกายน 2556) ให้นางสาวณภทัร ธญัญกุลสัจจา ดาํรง

ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั และปฏิบติัหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยคุณสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏใน

เอกสารแนบ 1 โดยมีหน้าทีตามทีกาํหนดในพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีหน้าทีจดัทาํและเก็บ

รักษาเอกสารสําคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั รวมถึงเก็บรักษารายงาน

การมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบตามทีกฎหมายกาํหนด 
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นอกจากนี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ทีอนืตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี 

(1) ให้คาํแนะนาํ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษทัมีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการและมติผูถื้อหุ้น ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

(2) ทาํหนา้ทีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเรืองและประชุมผู ้

ถือหุ้น 

(3) จดัให้มีการปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม ่

(4) เสนอแนะหลกัสูตรการฝึกอบรมทีจาํเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 

(5) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติทีประชุมผู ้

ถือหุ้น และกบัหน่วยงานภายนอกทีกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน 

(6) กาํกบัดูแลการจดัการบริษทั รวมถึงการจดัทาํและการเก็บรักษาเอกสารทีสาํคญัของบริษทั 

(7) ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว รวมทงัมีการ

ทบทวนการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย แนวทาง

ปฏิบติัของสากลและบริษทัชนันาํต่างๆ เป็นประจาํ 

(8) ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

(9) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรืองร้องเรียนกบับคุคลทีเกียวขอ้งเมือมีเรืองร้องเรียนผา่น

เขา้มาในระบบการรับเรืองร้องเรียนของบริษทั 

(10) หนา้ทีอนืๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเกียวกบัประเภท ขนาด 

และความเกียวโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษทัซึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทวัไปของตลาด (Market Norm) และ

อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมเกียวกบัการทาํหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทงันี เฉพาะ

ประธานกรรมการและกรรมการซึงมีถินทีอยู่ในประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านันทีมีสิทธิไดรั้บ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารทีเป็นตวัเงิน สาํหรับปี 2562 มีรายละเอียดดงันี 

 ค่าตอบแทน โบนสั ค่าตอบแทนอนืทีไม่ใช่ตวัเงิน 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธาน 500,000 ไมมี่ ไมมี่ 

กรรมการ 350,000 ไมมี่ ไมมี่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 350,000 ไม่มี ไม่มี 

กรรมการ 300,000 ไมมี่ ไมมี่ 
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คณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล 

ประธาน 100,000 ไมมี่ ไมมี่ 

กรรมการ 75,000 ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้รวมเงินเดือน ค่าเบียประชุมและผลตอบแทนอืนแลว้ โดยไดรั้บ

อนุมตัิจากการประชุมผูถื้อหุ้นครังที 51 วนัที  เมษายน   

 รายละเอียดการจ่ายรายบุคคล ดงันี 

รายชือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ ปี  

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง ประธานกรรมการ 575,000.00 

 กรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ 700,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

. นายเยบ็ ซู ชวน 

(Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอิสระ 750,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและธรร

มาภิบาล 

. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการอิสระ 725,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสนัอนื 43,554,094 45,404,338 

เงนิทุนสะสมและผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 1,517,793 6,555,771 

 45,071,887 51,960,109 
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8.5  บุคคลากร 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

(1 ) จาํนวนพนกังาน 

บริษทัมีจาํนวนพนกังานทงัสิน  849 คน   
 

)2 (  จาํนวนพนกังานแต่ละสายงาน 

พนกังานประจาํสาํนกังาน  94 คน  

พนกังานประจาํฝ่ายผลิต  755 คน 

 

(3) ผลตอบแทนรวมของพนกังาน ในปี 256  เป็นจาํนวน  ลา้นบาท* 

  ลกัษณะผลตอบแทนทีให้กบัพนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั คอื ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสนิรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น เงนิเดอืน และโบนัส  

ข) โครงการสมทบเงนิ 

บรษิทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสะสมตามความสมคัรใจ อตัราสมทบ จะผนัแปรตามอายุงานของพนักงาน  

ค) ผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 

โครงการผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทพีนักงานจะได้รบัเมอืเกษียณอายุ 

โดยมกัขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทใีหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมอืเกษยีณอาย ุ

  

 

 (4) นโยบายในการพฒันาพนักงาน  

. การสรรหาและรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพ บริษทัให้ความสําคญักับการสรรหาพนักงานของบริษทัทีมี

ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษทั อนัเป็นองค์ประกอบสําคญัของการ

นาํมาซึงทีมทีดีทีสุดและมีความสามารถ ซึงนาํมาสู่การพฒันาองคก์รอย่างยงัยืน  

. การพฒันาบุคลากร 

บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมภายใน ผ่านหลกัสูตรทงัระบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทงัการวางแผนพฒันา

บุคลากรทีพนักงานมีส่วนร่วมกาํหนดแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถของตนร่วมกบัหัวหน้างานที

คอยให้คาํปรึกษาผา่นโครงการ Individual Development Plan (“IDP”)  
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9.    การกํากับดแูลกิจการ 

  

 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

  นโยบายกาํกับดูแลกิจการของบริษทั ยึดถือการปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นขนัพืนฐาน และครอบคลุมตาม

แนวทางของหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี  (CG Code) โดยครอบคลุมแนวปฏิบตัิ  

หมวด คือ  

1. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

2. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

4. คณะกรรมการบริษทั 

5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ 

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการในปีทีผ่านมา 
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  โครงสร้างกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

 

 
 

(ก) คณะกรรมการ 

รายละเอียดเกียวกบัคณะกรรมการบริษทั โปรดดูหวัขอ้ที 8.1 

หนา้ทีของคณะกรรมการบริษทั มีดงันี 

1. เป็นผูน้าํและบริหารบริษทัตามวิสัยทศัน์งานทีไดรั้บมอบหมาย 

2. ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที

ประชุมผูถื้อหุ้น  

3. พิจารณาอนุมติัรายการทีสําคญั เช่น โครงการลงทุนใหม่ หรือการซือขายทรัพยสิ์นทีมีสาระสําคญั

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนด และการดาํเนินการใด ๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด 

4. กาํกบัดูแลกิจการให้มีการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีเชือถือได้ รวมทังดูแลให้มี

กระบวนการให้การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการติดตามผล 

6. คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจอนุมตัิรายการดงัต่อไปนี 

(1) แต่งตงัและถอดถอนพนกังานของบริษทั  

(2) กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัแก่พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใดทีทาํกิจการ

ให้กบับริษทั โดยจะเป็นผูท้าํการประจาํหรือไมป่ระจาํก็ได ้

(3) กาํหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ในการปฏิบติังานตามหน้าที คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือ

หลายคนหรือบุคคลอืนไปปฏิบตัิอยา่งใดอยา่งหนึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ในการเขา้ทาํรายการต่อไปนี ให้พิจารณาอนุมติัโดยทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัให้แก่บุคคลอืน 

(2) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ          

สรรหา และธรรมาภิบาล
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(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครังโดยกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าไว้

ตลอดทงัปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิมตามความจาํเป็น ในการจดัประชุมคณะกรรมการ  

หน้าทีของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชุมและกาํหนดวาระการประชุมตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 

วนัเพอืให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ 

2. ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธานทีประชุม มีหนา้ทีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระ

ให้อย่างเพียงพอสําหรับกรรมการทีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นทีสําคญัโดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ตดัสินดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของกรรมการทีมาประชุม กรรมการหนึงคนมีหนึงเสียง 

 การรายงานการมีส่วนได้เสีย  

บริษทักาํหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลทีเกียวขอ้ง เมือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

หรือเมือเปลียนแปลง และให้ทบทวนขอ้มูลทุกปีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการและผูบ้ริหารตามทีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 

กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม่แต่ละท่านจะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบ และขอ้มูล

ธุรกิจของบริษทัทีเกียวขอ้งอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการส่งเสริมให้

กรรมการไดพ้ฒันาความรู้ต่อการทาํหน้าทีโดยเห็นว่ากรรมการควรไดรั้บการอบรมหลกัสูตรกรรมการจาก

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตรพืนฐาน 

การอบรม และพัฒนาความรู้กรรมการ 

ชือ หลักสูตร ผู้อบรม 

นายลูกา้ เครปาโชลี Director Accreditation Program 

(DAP 158/2019) 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(Thai Institute of Directors) 

นายวีฮอง เคก็ Director Accreditation Program 

(DAP 166/2019) 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(Thai Institute of Directors) 

 

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษทักาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยร์ายงานการถือครองหุ้นของตนเอง คู่สมรส/ผู้ทีอยูกิ่จดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และ

บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาส 
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ คู่สมรส/ผู้ทีอยู่กิจด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทียังไม่

บรรลนุติิภาวะ ณ วันที  ธนัวาคม  

รายชือ ตําแหน่ง การถือครอง

หลักทรัพย์ของ

บริษัทของผู้บริหาร 

คู่สมรส/ผู้ทีอยู่กจิ

ด้วยกันฉันสามภีริยา 

และบุตรทียังไม่

บรรลนุิติภาวะ  

ณ วันท ี 

 ธันวาคม  

การถือครอง

หลักทรัพย์ของ

บริษัทของผู้บริหาร 

คู่สมรส/ผู้ทีอยู่กิจ

ด้วยกันฉันสามี

ภริยา และบุตรทียัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ  

ณ วันที 

  ธันวาคม  

เพมิ/ลด 

ระหว่างปี 

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟือง

ฟุ้ง 

ประธานกรรมการ - - - 

กรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล 

คู่สมรส/ผูท้ีอยูกิ่จดว้ยกนัฉนัสามีภริยา 1,200 1,200 - 

2. นายลูกา้ เครปาโชลี  

(Mr. Luca Crepaccioli) 

กรรมการบริหาร - 

- 

- - 

กรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล  

3. นายพพิฒัน์ วรพพิฒัน์ กรรมการบริหาร - 

- 

- - 

4. นายแอนดรูว ์ไมเคิล 

คูเปอร์ 

(Mr. Andrew Michael 

Cooper) 

กรรมการ  - 

- 

- - 

5. นายไมเคิล มาร์เตนส์  

(Mr. Michael Martens)  

กรรมการ - 

 

- - 

6. นายวฮีอง เคก็  

(Mr. Wee Hong Kek) 

กรรมการ - - - 

7. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ - - - 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

. นายเยบ็ ซู ชวน 

(Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอิสระ - - - 

กรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ คู่สมรส/ผู้ทีอยู่กิจด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทียังไม่

บรรลนุติิภาวะ ณ  วันที  ธันวาคม  

รายชือ

ผู้บริหาร* 

ตําแหน่ง การถือครอง

หลักทรัพย์ของ

บริษัทของผู้บริหาร 

คู่สมรส/ผู้ทีอยู่กิจ

ด้วยกันฉันสามภีริยา 

และบตุรทียังไม่

บรรลนุติิภาวะ  

ณ วันท ี 

 ธันวาคม  

การถือครอง

หลักทรัพย์ของ

บริษัทของผู้บริหาร 

คู่สมรส/ผู้ทีอยู่กิจ

ด้วยกันฉันสามี

ภริยา และบุตรทียัง

ไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 ณ วนัที  

 ธันวาคม  

เพมิ/ลด ระหว่างปี 

จสัตินา เก็บ

สกา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน - - - 

โอเมอร์ เตส

โกรูค ู

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต - - - 

อยูร่ะหว่าง

สรรหา 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย Supply 

Chain 

- - - 

นายภานุ 

ราษฎร์เจริญ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

- - - 

อยูร่ะหว่าง

สรรหา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 

ลดัดา สีเมือง Marketing Lead - - - 

ณภทัร ธัญญ

กุลสัจจา 

เลขานุการบริษทั และที

ปรึกษากฎหมายประจาํ

ประเทศไทย และเวียดนาม 

- - - 

 

  

ประธานกรรมการ

สรรหาและธรรมาภิ

บาล 

- 

9. นางสาวชนาพรรณ 

จึงรุ่งเรืองกิจ 

กรรมการอิสระ - - - 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการ จะทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และทังคณะปีละ 1 ครัง (Self-

Assessment) เพือตรวจสอบการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ

บริษทัทีกาํหนดไว ้ เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพือประเมินผลและส่งกลบั

มายงับริษทั โดยบริษทัจะไม่เปิดเผยชือกรรมการทีประเมินผล เพือให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการ

ประเมินผล และบริษทัมีการนาํเสนอผลการประเมินต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 

แบบประเมินผลของบริษทั มีหวัขอ้ในการประเมิน ดงันี 

 ส่วนที 1  แบบประเมินตนเองของกรรมการ 

(1) คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

(2) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

(4) การเขา้ร่วมประชุม 

(5) บทบาท หนา้ที ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั 

(6) การฝึกอบรม และขอ้มูลต่าง ๆ 

 ส่วนที 2 แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

(2) บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ 

(4) การทาํหนา้ทีของกรรมการ 

(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

(7) การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 

(8) การปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ  

 

ในปี  ผลการประเมินสรุปไดว่้าคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยปฏิบติัหนา้ทีไดค้รบถว้น

และมีประสิทธิผล 

 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการตรวจสอบที

มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั) 

2. นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการอสิระ 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอสิระ 

 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 เสนอแต่งตงั บุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัรวมไปถึงการ

เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอนืใดตามทีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

1. นายเยบ็ ซู ชวน ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

2. นายลูกา้ เครปาโชลี กรรมการบริหาร 

3. ดร. ธีระพร ศรีเฟืองฟุ้ง  ประธานกรรมการ 

4. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการอสิระ 

กรรมการสรรหาและธรรมภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการขอลาออก

ก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ให้แจง้ต่อบริษทัล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการทีได้รับการแต่งตงัให้

ดาํรงตาํแหน่งแทนให้อยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระทีเหลือของกรรมการทีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่ง 

 

 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี 2 

- 30 - 

หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลมีดังนี 

1. ประเมินและคดัเลือก หรือแนะนาํคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัการคดัเลือกกรรมการ 

2. จดัทาํหลกัการในการคดัเลือกกรรมการใหม่ และคดัและจดัหาบุคคลทีมีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการ 

3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการทีอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น 

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 

9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

 (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 ทงันีให้นบัรวมถึงหุ้นทีถืออยูโ่ดยผูที้เกียวขอ้งดว้ย 

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 
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(2) กระบวนการสรรหากรรมการ 

บริษทัคดัเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอชือ เมือไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษทัแลว้ จากนันผูถ้ือหุ้นจะเป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัแต่งตงักรรมการของ

บริษทั ผูล้งทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในทีประชุมผูถื้อหุ้นในการแต่งตงักรรมการ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ

ทีเกียวขอ้งหลายๆ ธุรกิจ ซึงเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้น จาํนวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากบัหรือไม่น้อยกว่า

หนึงในสามของคณะกรรมการ  

 

การเลือกและแต่งตงัคณะกรรมการจะกระทาํในการประชุมผูถื้อหุ้นภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี 

1. หนึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเท่ากบัหนึงหุ้น 

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  

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัทงัในเรืองเพศ อาย ุประวติั

การศึกษา ประสบการณ์ในวชิาชีพ ทกัษะ ความรู้ ดงันนัในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตงักรรมการของบริษทั

จะอยู่บนพืนฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกซึงไดค้าํนึงถึงประโยชน์ดา้นความ

หลากหลายดว้ย 
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การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารเป็นผูส้รรหาผูบ้ริหารเมือมีตาํแหน่งว่างลง ทงันีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ 

 

9.4 การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  

 บริษทัไม่มีการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนนี 

 

9.5 การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นอย่างยิง พนกังานทุกระดบั

ของบริษทั จะตอ้งใชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งระมดัระวงั จะตอ้งรักษาขอ้มูลและเอกสารของบริษทัไม่ให้

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้โดยจะตอ้งให้อยูใ่นกรอบหนา้ที และความรับผิดชอบทีไดร้ับมอบหมายเท่านนั  

 

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั นําข้อมูลภายในทีมีสาระสําคญัของบริษทั 

ไปเปิดเผยหรือใช้เพือประโยชน์ส่วนตวั ขอ้มูลภายในทีเกียวขอ้งจะเปิดเผยต่อบุคคลทีเกียวขอ้งเท่านนั เช่น ผู ้

ตรวจสอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย ขอ้มูลทีสําคญัจะไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นซึงเป็นไปตามกฎ

และระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการหลีกเลียงการซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไวใ้นคู่มือ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สรุปไดด้งันี 

 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานทีไดรั้บทราบขอ้มูล

ภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในอนัมีสาระสาํคญัเกียวกบักู๊ดเยียร์ทียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลทีไมมี่หนา้ทีเกียวขอ้ง  

 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนกังาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานทีไดรั้บทราบขอ้มูล

ภายในใชข้อ้มูลดงักล่าวเพือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตวั หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูอ้ืนเพอื

ผลประโยชน์ทางการเงินของผูอื้น และ 

 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และ ผูอ้าศยั หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที

ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ,แนะนาํให้ผูอื้นซือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยข์องกู๊ด

เยียร์แทนตนเอง หรือเพือผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง  ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีขอ้มูลอนั

เป็นสาระสาํคญั เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจาํปีเกียวกบักู๊ดเยียร์เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมัติผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบติังาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในทีประชุมครังที 1/2019 และไดรั้บ
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อนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นครังที  เมือวนัที  เมษายน 2562 โดยพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้

ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ตามรายชือต่อไปนีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 256 โดยกาํหนดให้

ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึงต่อไปนีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

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 256  (บาท) 

ค่าสอบบญัชี 1,900,000 

ค่าบริการอนื ๆ  ไม่มี 

 

9.7 การนําหลักการกํากบัดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี  ไปปรับใช้ 

หลักการกํากบัดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

  คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้ออกหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี

สําหรับบริษทัจดทะเบียนปี  (CG Code) เพือให้คณะกรรมการบริษทันาํหลกัปฏิบตัิไปปรับใชต้ามหลกั Apply or 

Explain ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทักู๊ดเยียร์ไดท้บทวนการนาํหลกัปฏิบัติตาม CG 

Code ไปปรับใช ้คณะกรรมการตระหนกัถึงบทบาทหนา้ทีในฐานะผูน้าํขององคก์รและมีความเขา้ใจเป็นอย่างดี ถึงการ

นาํหลกัปฏิบตัิใน CG Code มาปรับใช้ รวมทงัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกาํกบัดูแลกิจการ กาํกบัดูแล

ให้มีการปฏิบติัตามหลกัใน CG Code ซึงกู๊ดเยียร์มีขอ้ทียงัมิไดน้าํมาปรับใช ้คือ คณะกรรมการควรกาํหนดให้กรรมการ

อิสระมีวาระดาํรงตาํแหน่งต่อเนืองไม่เกิน  ปี นบัจากวนัทีได้รับการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครังแรก 

ในกรณีทีจะแต่งตงักรรมการอิสระนนัให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ

จาํเป็นดงักล่าว 

  คาํชีแจง  

  คณะกรรมการของบริษทัมีทงัสิน  ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน  ท่าน ซึงแต่ละท่านลว้นเป็น

ผูเ้ชียวชาญในด้านการเงิน รวมถึงธุรกิจยานยนต์อย่างยาวนาน ซึงบริษทัยงัไม่สามารถจะสรรหากรรมการอิสระทีมี

คุณสมบติัรวมทงัประสบการณ์ทีเท่าเทียมกนัมาทดแทนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ตรียมวางแผนเพือหารือเกียวกบัการ

สรรหากรรมการอสิระเพือสืบทอดการดาํรงตาํแหน่งต่อไปในอนาคต 

 

9.8 การปฏบิัติตามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดีในเรืองอืน ๆ 

 ปี  บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นเตม็  คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู ้

ลงทุนไทย ซึงบริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ดงันี 

โครงการประเมินคณุภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) ก่อนการประชุม 
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1.1 เปิดให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการก่อนวนัประชุม รวมถึงแจง้เรืองดงักล่าว 

พร้อมหลกัเกณฑก์ารพจิารณาผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องกู๊ดเยียร์ 

1.2 เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้ผา่น

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า  วนั สําหรับภาษาไทย และไม่น้อยกว่า 

 วนั สาํหรับภาษาองักฤษ บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลและแจง้รายละเอียดสถานที วนั และเวลา ทีจะจดั

ประชุม และให้รายละเอียดเกียวกบัวาระหรือเรืองทีจะตอ้งตดัสินใจในทีประชุมครบถว้น โดย

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารทีเกียวขอ้งให้ผูถื้อหุ้นทงัหมดและนายทะเบียน 

ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนวนัประชุม 14 วนั แลประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิน 3 วนัติดต่อกัน

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนวนัประชุม 

1.3 บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และส่งคาํถามทีประสงค์จะให้

บริษทัชีแจงในประเด็นทีเกียวกบัระเบียบวาระการประชุม ไปยงับริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

1.4 บริษทัเสนอรายชือกรรมการอสิระ  ท่านในหนงัสือมอบฉันทะ และชีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า 

กรรมการแต่ละทา่นมีส่วนไดเ้สีย หรือส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระใดบา้ง 

(2) การดาํเนนิการในวันประชุม 

.   บริษัทนําระบบบาร์โค้ด มาใช้กับการประชุมทังการลงทะเบียน การนับคะแนน และการ

แสดงผล เพือให้การประชุมดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว การนบัคะแนนเป็นไปอย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ 

.   ในวนัประชุมบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน รวมทงักรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุม

เพือตอบคาํถามต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น และบันทึกขอ้คิดเห็น ข้อซักถามไวใ้นรายงานการประชุม

เพอืให้ผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุมสามารถตรวจสอบไดง้่ายในภายหลงั อีกทงั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ไดซ้ักถามขอ้สงสัย ซึงกรรมการของบริษทัไดชี้แจงขอ้ซักถามในวนั

ประชุมตามระเบียบวาระทีกาํหนดไว ้และผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงเห็นชอบในทุกวาระ 

(3) หลังการประชุม 

บริษทัส่งและเผยแพร่บนัทึกรายงานการประชุมภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และ

เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม   



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี 2 

- 35 - 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 

บริษัทพฒันารูปแบบการดําเนินงานอย่างต่อเนืองเพือก้าวสู้ผูน้ ําของอุตสาหกรรมทีมีคุณประโยชน์ต่อ

พนกังานของบริษทั ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ ชุมชน และสิงแวดลอ้ม โดยบริษทัคาํนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ คือ 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 2) 

การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบ

ต่อผูบ้ริโภค 6) การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม

ซึงไดจ้ากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัไดด้าํเนินการในสีดา้น

หลกั คือ  

บุคลากร สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการ

ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษทัให้ความสนับสนุนวฒันธรรมความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตทีดี ทังในขณะ

ปฏิบตัิงาน และนอกเวลางาน ประสานไปกบัการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยียร์ทีตอ้งปฏิบตัิตนดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

และให้ความเคารพต่อกนั 

ผลิตภัณฑ์ สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพสูง และเปียมไปดว้ยนวตักรรม เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 

และเป็นผูน้าํในตลาดกลุ่มเป้าหมายทีเราเลือก ซึงเป็นกลยุทธ์หลกัของบริษทั เพือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง

ยงัยืน ซึงจะสะทอ้นกลบัมาสู่การเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของบริษทั 

สิงแวดล้อม สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม บริษทัเป็น

ส่วนหนึงทีกระตุ้นความรับผิดชอบด้านสิงแวดล้อมไปยงัลูกค้า พนักงาน ผูถื้อหุ้น ชุมชน และคู่ค้าของบริษทั ซึง

กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัสะทอ้นถึงความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทัทีมุ่งสู่การเติบโตอยา่งยงัยืน  

ชุมชน สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

กู๊ดเยียร์ให้การสนนัสนุน และมุ่งรณรงคด์า้นความปลอดภยั เด็กและครอบครัว การบริการดา้นการศึกษา และ

สุขอนามยั ซึงสอดคลอ้งกบัคุณค่าทีบริษทัยึดถือ  

10.2 การดาํเนนิงาน 

 (1)  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทีบริษัทให้ความสําคัญ 

 พนกังาน     

 ชุมชน 

 ตวัแทนจาํหน่าย ผูบ้ริโภค 

 ภาครัฐ 

 ผูถื้อหุ้น 
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 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 และสิงแวดลอ้มของกู๊ดเยยีร์ทีกาํหนดไวส้าํหรับการ

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 

 การเคารพสิทธิมนษุยชน 

  - การเลือกปฏิบตัิ 

   กู๊ดเยียร์มีนโยบายต่อตา้นการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไวซึ้งสถานทีทาํงานทีปราศจาก

การล่วงเกิน และการเลือกปฏิบติัโดยมิชอบ ดว้ยกฎหมาย เนืองจากความแตกต่างทางเชือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึง

การตังครรภ์ อายุ ความพิการ หรือความแตกต่างด้านอืน ๆ พนักงานทีถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบัติโดยมิชอบดว้ย
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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 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทีมีผลบงัคบัใชท้งัหมด เกียวกบัค่าจา้งและชวัโมงทาํงาน  

- ความปลอดภยัในสถานทีปฏิบติังาน 

บริษทัให้ความสําคญัเกียวกบัอาชิวอนามยั และความปลอดภยัของพนกังานอยูเ่สมอ ดว้ยการลด

โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจบ็ หรือความเสียงต่อสุขภาพของพนกังานในสถานทีทาํงานโดยเฉพาะอย่างยิง

นโยบายงดใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ ซึงถือเป็นขอ้ห้ามอยา่งเดด็ขาดของบริษทั  

- ห้องนมแม่  

เนืองจากการเพิมขึนของจาํนวนพนักงานผูห้ญิงทีเพิงกลบัมาจากการคลอดบุตร กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นถึง

ความสําคญัในความปลอดภยั สุขอนามยั และความเป็นส่วนตวัในการปัมนมให้บุตรในทีทาํงานของพนักงานซึงเพิง

เปลียนสถานะเป็นมารดา  บริษทัฯจึงไดจ้ดัหาห้องนมแม่เพือให้พนักงานกลุ่มนีไดใ้ช้ห้องในการปัมนม และจากการ

สํารวจความคิดเห็นของพนกังานต่อการมีห้องปัมนมนีพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอยา่งยิงทีบริษทัฯ

ไดใ้ห้ความสําคญัในเรืองนี ถึงแมพ้นักงานทีให้ความเห็นเรืองนีจะเป็นผูช้ายหรือไม่ไดเ้ป็นมารดาทีกลบัมาจากการ

คลอดบุตรก็ตาม    

- คู่คา้ของบริษทั 

กู๊ดเยียร์เลือกทีจะดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทีปฏิบติัตาม มาตรฐานแรงงานในระดบัเดียวกนักบัมาตรฐาน

ของบริษทั  

 พนัธสัญญาดา้นความซือสัตย ์

- นโยบายดา้นจริยธรรมของบริษทั 
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  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

จรรยาบรรณดังกล่าว ซึงครอบคลุมถึงการปกป้องสิงแวดลอ้ม การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สุขอนามยั ความปลอดภยั 

การให้ของขวญั การใชแ้รงงานเด็ก และการคา้มนุษย ์

- การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

กู๊ดเยียร์จัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเนืองให้กบัพนักงานรายเดือนทวั

โลก การฝึกอบรมมุ่งเน้นถึงการปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

รวมถึงกระบวนการประเมินความเสียงของบุคคลภายนอกทีบริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ย พนกังานทีพบเหตุการณ์ หรือสงสัย

ว่าได้พบเหตุการณ์ทีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั จะต้องทาํการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยงัสายด่วน

จริยธรรมของบริษทั ซึงเป็นเบอร์โทรฟรีตลอด 24 ชวัโมงตลอด 7 วนั หรือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พนกังานสามารถ

เลือกเปิดเผยตวัตนหรือไม่ก็ได ้ทุกขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บการตรวจสอบและหากยืนยนัว่ามีการกระทาํฝ่าฝืนจริง ผูก้ระทาํ

ผิดจะตอ้งถูกพิจารณาทางวินยัอย่างเหมาะสม ทงันี กู๊ดเยียร์ให้ความคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียนว่าจะไม่มีการกระทาํโตต้อบ

ใด ๆ  

 ขอ้มูลดา้นการรักษาสิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต บริษทัไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที 2.3 

 

10.3 การดาํเนนิธุรกิจทีมีผลกระทบต่อ CSR 

 

กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วง  ปีก่อนหนา้ และภายในปี 2562 จากชุมชนทางดา้นสิงแวดลอ้ม โดยทางบริษทั

ไดท้าํหนงัสือเพือตรวจสอบขอ้ร้องเรียนทีสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสํานักงานเทศบาลเมืองคลอง

หลวงเรียบร้อยแลว้ 

 

ขอ้เรียกร้องทางดา้นอนืทีเป็นประเด็นขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

 

10.4 กิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม (After Process)  
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ในปีพ.ศ. 256  กู๊ดเยียร์ฯ ยงัคงร่วมมือกบัสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม

แห่งชาติ (สวทน.) เพือดาํเนินโครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน ( Work-integrated Learning : WiL)  

การป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับคอร์รัปชัน 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน 

 บริษทักาํหนดนโยบายต่อตา้นการติดสินบน ซึงนโยบายดงักล่าวกาํหนดขึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และพระราชบญัญติัการ

ติดสินบนแห่งราชอาณาจกัร (UK Bribery Act) โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ดงันี “ห้ามมิให้ผู้

ร่วมค้า ตัวแทน ผู้ จัดจําหน่าย ของกู๊ดเยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับเงินโดยวิธีใด ๆ ทีไม่เหมาะสม 

รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับสิงมีค่าใด ๆ แก่หรือจากบุคคลใดในสถานทีใด ๆ ในโลกเพือให้ได้มา

หรือรักษาไว้ซึงธุรกิจ หรือเพือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่เหมาะสม กู๊ดเยยีร์จะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ หาก

โอกาสทางธุรกิจนันจะสามารถได้มากแ็ต่โดยการให้เงินทีไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ติดสินบน ให้ของขวัญ คืนเงิน

เพือเป็นส่วนลด ให้เงินใต้โต๊ะ หรือให้สิงจูงใจในทาํนองเดียวกัน” นโยบายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้กบัพนักงาน คู่คา้ 

ตวัแทนจาํหน่ายของ กู๊ดเยียร์ซึงเป็นบริษทัลูกของ The Goodyear Tire & Rubber Company บริษทัสัญชาติอเมริกา  

การดาํเนนิการ  

(1) การประเมินความเสียงของธุรกิจ บริษทัจดัทาํ Due Diligence System เพือประเมินความเสียง

ของคู่คา้ ตวัแทนจาํหน่าย ทีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกทีดาํเนินการในฐานะตวัแทนของบริษทั 

ผ่านการสอบทานประวตัิ การตอบชุดคาํถามประเมินความเสียงว่ามีลกัษณะการดาํเนินงานทีมี

ความเสียง หรือควรเฝ้าระวงัเกียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริต หรือการให้สินบนหรือไม่ 

(2) การกาํหนดแนวปฏิบัติ เพือควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสียงจากการคอร์รัปชัน 

- บริษัทจัดให้มีช่องทางร้องเรียนกลาง ผ่านเบอร์โทรสายด่วน 1-888-494-6854 หรือ 

www.goodyear.ethicspoint.com  เพือผูมี้ส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเรืองที

สงสัยว่าขัดแยง้ หรือขดัแยง้กับจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ผูแ้จ้งข้อมูลจะไดรั้บ

ความคุม้ครอง และขอ้คาํถาม หรือขอ้ร้องเรียนจะไดส่้งต่อให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือ

ดาํเนินการพิจารณาแกไ้ขต่อไป 
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- บริษทักาํหนดนโยบายการให้ และรับของขวญัแก่หรือจากเจา้หน้าทีรัฐ คู่คา้ของบริษทั 

โดยกาํหนดมูลค่าทียอมรับไดไ้ม่เกินรายละ  ดอลลาร์สหรัฐ รวมทงัการห้ามให้หรือรับ

ของขวญัในรูปแบบเงินสด สิงอนืทีเทียบเท่าเงินสด หรือสิงของมีมูลค่าสูง 
(3) การสือสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน พนักงาน และผู ้บริหารของบริษัทจะต้องผ่านการ

ฝึกอบรมเกียวกับนโยบายต่อต้านการติดสินบน นโยบายการให้ของขวัญตามหลักสูตร

ออนไลน์ทีบริษทักาํหนดเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการสือสารให้พนกังานรับรู้อย่างต่อเนือง

ผ่านการประชุมพนกังานประจาํเดือน 

(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน  

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าทีดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าว และให้เป็นไปตาม

กฎหมายเ กียวกับการห้ามจ่ายสินบน ห รือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และ

คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อตา้นการทุจริตของบริษทั ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม

ทุกครัง 

(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ สอบบัญชีสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ

กระบวนการ คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษทั การ

สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทั

ทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูต้รวจสอบภายในไดส้อบทานในเรืองของระบบการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษทั การบนัทึกและรับรู้รายได ้ระบบการจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทน 

การสอบทานระบบควบคุมภายใต้กฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสหรัฐอเมริกา 

(Internal Controls) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของบริษทั 

 

- บริษทัได้ประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

(Collective Anti-Corruption: CAC) และอยูร่ะหว่างการขอรับรองจากทาง CAC 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสียงทีจัดไวบ้นเว็บไซต์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ ซึงผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ 

คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบ

สารสนเทศและการสือสารขอ้มูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที

ชดัเจนและวดัผลได ้มีการตงัเป้าหมายการปฏิบติังานซึงควรจะปฏิบตัิไดจ้ริงและมีการวดัผลอยูเ่สมอ มีการจดั

โครงสร้างองค์กรทีเหมาะสมเพือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการ

กระทาํทีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างพนกังานกบับริษทัให้พนกังานยึดถือปฏิบติั  

 

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 บริษทัปฏิบติัตามนโยบายบญัชีอยา่งสมาํเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมงบการเงินของบริษทัดว้ยความระมดัระวงัรวมทงัเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซึ้งระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล 

เพือให้มนัใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจะดาํรง

รักษาไวซึ้งทรัพยสิ์น และเพือให้ทราบจุดอ่อนเพือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการทีผิดปกติ

อยา่งมีสาระสาํคญั 

 

ในการนี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการทีไม่ใช่

กรรมการบริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม

อยู่ในระดบัทีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือมนัอย่างมีเหตุผลต่อความเชือถือไดข้องงบการเงินของ

บริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 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 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 

การอบรมทีเหมาะสมเพยีงพอต่อการปฏิบติัหนา้ทีแลว้ ทงันีในการแต่งตงั ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้

งานตรวจสอบภายใน บริษทัจะทาํการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมือมีการเปลียนแปลง 
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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 เข้าทาํรายการเป็นราคาที
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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 
 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 563,642,957 576,778,968 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 1,888,824,765 1,909,208,784 

 2,452,467,722 2,485,987,752 
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รายไดจ้ากการขายเครอืงจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ ่ - 919,843 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 7,078,663 3,721,794 

 7,078,663 4,641,637 
 

ข) การซือสินค้าและบริการ 
 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ซอืวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 283,603,163 121,169,736 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 303,072,480 322,597,053 

 586,675,643 443,766,789 
   

ซอืเครอืงจกัรและอะไหล่เครอืงจกัร   

   บรษิทัใหญ่ 37,607,745 102,506,022 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 87,206,946 78,299,360 

 124,814,691 180,805,382 
   

ค่าสทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 160,034,596 167,245,056 
   

ค่าบรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 38,081,867 31,936,616 
   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 164,561,365 157,607,558 

 

ค) ยอดค้างชาํระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 58,878,214 167,985,625 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 284,516,878 230,716,309 

 343,395,092 398,701,934 

   

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 38,907,250 74,375,503 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 80,627,892 28,455,318 

 119,535,142 102,830,821 
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เจา้หนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 54,794,540 29,143,243 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 24,409,837 89,605,530 

 79,204,377 118,748,773 

   

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 39,325,948 34,691,290 

   บรษิทัทอียู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 24,986,995 14,011,971 

 64,312,943 48,703,261 

   

เจา้หนีค่าซอือาคารและอุปกรณ์   

   บรษิทัใหญ่ 3,312,011 32,028,451 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 7,701,591 12,860,429 

 11,013,602 44,888,880 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสนัอนื 43,554,094 45,404,338 

เงนิทุนสะสมและผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 1,517,793 6,555,771 

 45,071,887 51,960,109 
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ส่วนท ี3 

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั 

 

1. ตารางสรุปงบการเงินปี 2562 และข้อมลูเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ทผ่ีานมา 

 (หน่วย: พนับาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 354,072 198,978 192,878 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 691,479 707,033 915,176 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งทจีะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 0 0 0 

สินคา้คงเหลือ, สุทธิ 971,073 913,027 853,489 

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 148,009 223,711 90,278 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 5,891 3,204 5,517 

รวมสินทรัพยห์วุนเวียน 2,170,524 2,045,953 2,057,338 

ทดีิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 4,038,433 3,873,494 3,429,151 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 294 424 600 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 46,887 23,075 8,076 

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 36,613 171,839 175,883 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 93,051 204,295 188,902 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,131,779 4,078,213 3,618,653 

รวมสินทรัพย์ 6,302,302 6,124,166 5,675,992 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 630,000 165,000 0 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 940,953 1,132,885 1,421,450 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 18,674 20,393 14,123 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0 9,081 39,259 

หนีสินหมนุเวียนอนื  4,734 4,988 5,317 

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,594,361 1,332,347 1,480,149 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 664,379 687,671 0 

    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 305,225 244,609 187,768 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 969,604 932,280 187,768 

รวมหนีสิน 2,563,965 2,264,627 1,667,917 

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 74,000 74,000 74,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 92,000 92,000 92,000 
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กาํไรสะสม - จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฏหมาย 7,400 7,400 7,400 

                   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,564,937 3,686,139 3,834,674 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,738,337 3,859,539 4,008,074 

รายไดจ้ากการขาย 3,892,196 3,858,845 4,000,311 

ตน้ทุนขาย (3,371,437) (3,259,162) (3,227,379) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (578,123) (554,424) (558,716) 

รายไดอื้น 28,679 1,920 (36,707) 

ตน้ทุนทางการเงิน (48,484) (346) 0 

ภาษีเงินได ้ 16,574 (13,028) (39,464) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (60,595) 33,805 138,044 

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน (8.19) 4.57 18.65 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (84,203) (535) 132,489 

 

2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.36 1.54 1.39 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.66 0.68 0.75 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.22 0.15 0.13 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีการคา้ / Account Receivable Turnover 5.57 4.76 4.58 วนั 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 65.57 76.72 79.73 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ / Inventory Turnover 4.01 4.23 4.69 วนั 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย 101.99 98.92 90.59 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี / Accounts Payable Turnover 3.25 2.55 2.66 วนั 

ระยะเวลาชาํระหนี 101.87 126.87 160.76 วนั 

Cash Conversion Cycle 68.11 42.25 19.27 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)  

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ 13.38 15.54 19.32 ร้อยละ 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ - 1.56 0.88 3.45 ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น - 1.67 0.90 3.59 ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ - 0.98 0.57 2.52 ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 0.96 1.00 1.17 ร้อยละ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.62 0.63 0.70 เท่า 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
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 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น          0.69           0.59           0.42  เท่า 

อตัราการจ่ายเงินปันผล      - 61.06      437.81      107.21  ร้อยละ 

14. การวเิคราะห์และคําอธบิายของฝ่ายจัดการ 

 

14.1 ภาพรวม 

 

ในปี 2562 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ยงัคงอ่อนตวั และสภาพตลาดโดยรวมถดถอยอย่างต่อเนืองในทุก   ไตรมาส 

เมือเปรียบเทียบกบัปี 1 ยอดจาํหน่ายรวมปรับตวัลงระหว่าง  – % ในแต่ละไตรมาสเมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน2  

 

รายได้จากการขาย 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 รวม 892.1 ลา้นบาท ซึงลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปี 2561 จาํนวน 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เนืองจากยอดขายภายในประเทศ และส่งออกลดลง  

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  รวม 919.7 ลา้นบาท ซึงลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปี 2561 จาํนวน 37.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เนืองจากยอดขายภายในประเทศ และส่งออกลดลง 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสําหรับงวดงวดสามเดือนสินสุดวนัที  กนัยายน  รวม 966.1 ลา้นบาท ซึงเพิมขึนจากช่วง

เดียวกนัของปี 2561 จาํนวน 10.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เนืองจากยอดขายภายในประเทศเพิมขึน  

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสําหรับงวดประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 3,892.2 ลา้นบาท ซึงเพิมขึนจากช่วง

เดียวกนัของปี 2561 จาํนวน 3,858.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เนืองจากยอดขายภายในประเทศและส่งออกเพิมมากขึน 

 

ต้นทุนต่อยอดขาย: ต้นทุนต่อยอดขายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 รวม 747.5 ล้านบาท ลดลงเมือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี  จาํนวน 3.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 

ตน้ทุนต่อยอดขายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  รวม 845.5 ลา้นบาท เพิมขึนเมือเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปี  จาํนวน 49.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6 เนืองจากการสาํรองเงินเกษียณอายตุามกฎหมายใหม่ และราคาวตัถุดิบ

ทีสูงขนึ 

ตน้ทุนต่อยอดขายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  กนัยายน  รวม 911.9 ลา้นบาท เพิมขึนเมือเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปี  จาํนวน 60.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7 เนืองจากปริมาณการผลิตลดลง และค่าใชจ่้ายเกียวกบัการวิจยัและ

พฒันาเพมิสูงขนึ 

ตน้ทุนต่อยอดขายสาํหรับงวดประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คดิเป็นร้อยละ 6.6 เพมิขึนเมือเทียบกบัตน้ทุนขาย

ของปี 2561 ซึงคิดเป็นรอ้ยละ 4.5 เนืองจากราคาวตัถุดิบเพมิขนึ  

 

 
1 ขอ้มูลรวบรวมโดยสมาคมผูผ้ลิตยางรถยนต์ไทย 

2 GFK Sell-out data  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 รวม 91.0 ลา้นบาท 

เพมิขนึจากช่วงเดียวกนัของปี  .  ลา้นบาท หรือ % เนืองจากค่าใชจ่้ายคลงัสินคา้ภายนอกทีเพมิขนึ สาํหรับค่าใชจ้่ายใน

การบริหารงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 ลดลง % จากช่วงเดียวกนัของปี  

บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  รวม 99.6 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี  

2.2 ลา้นบาท หรือ 2% สาํหรับค่าใชจ้่ายในการบริหารงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  เพมิขนึ 5% จากช่วงเดียวกนั

ของปี  

บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายงวดสามเดือนสินสุดวนัที  กนัยายน  รวม 89.2 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี  

7.6 ลา้นบาท หรือ 8% สาํหรับค่าใชจ้่ายในการบริหารงวดสามเดือนสินสุดวนัที  กนัยายน  ลดลง 6% จากช่วงเดียวกนั

ของปี  

บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารทีเกิดขึนสาํหรับงวดประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 578.2  ลา้นบาท  

 

สินทรัพย์: บริษทัมีสินทรัพยร์วมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 จาํนวน 6,218 ลา้นบาท เพิมขึน  ลา้น

บาทจากงวดประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ  เนืองจากกระแสเงินสดไดจ้ากกิจกรรมดาํเนินงาน 

และกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน อาคาร เครืองจกัร และอุปกรณ์ เพิมขึน 

บริษทัมีสินทรัพยร์วมสาํหรับช่วงสินสุดวนัที  มิถุนายน  จาํนวน 6,458 ลา้นบาท เพมิขึน 33  ลา้นบาทจากงวดประจาํปี

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนืองจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน อาคาร เครืองจกัร และอุปกรณ์ 

เพมิขนึ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วมสาํหรับช่วงสินสุดวนัที  กนัยายน  จาํนวน 6,496 ลา้นบาท เพิมขึน 371 ลา้นบาทจากงวดประจาํปี

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เนืองจากสินคา้คงคลงั และPPE ทีเพมิขนึ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วมสาํหรับงวดประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,302 ลา้นบาท เพิมขึน 178 ลา้นบาทจาก

งวดประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนืองจากการจดัหาเครืองจกัรและอุปกรณ์ 

 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ: บริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกนัของปี  จาํนวน .  ลา้นบาท เนืองจากกาํไรขนัตน้ลดลง และค่าใชจ้่ายดอกเบียจากเงินกูยื้ม 

บริษทัขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน  จาํนวน 58.3 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 

 จาํนวน 69.3 ลา้นบาท เนืองจากกาํไรขนัตน้ลดลง และค่าใชจ้่ายดอกเบียจากเงินกูย้ืม 

บริษทัขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  กนัยายน  จาํนวน 71.1 ลา้นบาท เพิมขึนจากช่วงเดียวกนัของปี 

 จาํนวน 44.3 ลา้นบาท เนืองจากปริมาณการผลิตลดลง และค่าใชจ้่ายดอกเบียจากเงินกูย้ืม 

บริษทัมียอดขาดทนุสุทธิสาํหรับงวดประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 61 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของ

ปี 2561 จาํนวน 94.4 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 279 เนืองจากการปรับปรุงยอดสาํรองเงินตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ และราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงขึน  

 

บริษทันาํกลยทุธโ์มเดลธุรกิจเชือมโยงมาใช ้โดยมุ่งขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่น Aligned Distributor ซึงเป็นการพฒันา

ช่องทางจาํหน่ายหลกัของบริษทั รวมถึงการนาํเสนอรูปแบบผลตอบแทนใหม่ให้กบัตวัแทนจาํหน่ายทีใหผ้ลกาํไรมากขึน และ

เสริมสร้างความมนัคงให้กบัการเติบโตทางธุรกิจของลูกคา้ผ่านนโยบายราคา และเรายงัทาํให้การสังซือเป็นเรืองง่ายดายขนึ 

โดยพฒันาช่องทางสังซือผา่น Web-portal 
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ในดา้นของการสือสาร ทางบริษทัพฒันาเวบ็ไซต์กู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ใหม่ เพือเติมเตม็ช่องทางการสือสารสาํหรับร้านคา้เครือข่าย 

รวมถึงการเขา้ถึงรายการส่งเสริมการขายไดโ้ดยตรง 

ในปีทีผา่นมา บริษทัเปิดตวัสินคา้ใหม่ คือ   

 Assurance Duraplus 2  

 Eagle F1 Asymmetric 5  

 Wrangler AT SilentTrac  

 Cargo Max  

การเปิดตวักลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่นี เป็นการเพมิเติม Portfolio ของสินคา้กู๊ดเยียร์ให้ครบทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตาม

รูปแบบการใชง้านทีต่างกนั  

 

การขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นการเปิดศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ รวม  สาขา รวมถึงการปรับปรุงตกแต่งร้านสาขา

เดิม  สาขา ซึงศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์เป็นช่องทางจาํหน่ายสําคญั รวมถึงการสร้างแบรนด์กู๊ดเยียร์ให้เป็นทีรู้จกัอย่าง

กวา้งขวาง  

 

โครงการการลงทุนโรงงานผลิตยางเรเดียลสําหรับเครืองบินนนัมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซึงโครงการนีไดเ้ริมดาํเนินการ

ตงัแต่โครงการไดรั้บการอนุมติัในปี พ.ศ.  ซึงโครงการระยะแรกจาก 3 ระยะจะเริมดาํเนินการไดภ้ายในปี พ.ศ. 2561 เพือ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาด เนืองจากเครืองบินพาณิชยไ์ดมี้การปรับเปลียนมาใชย้างแบบเรเดียล (radial tire) แทนยาง

แบบธรรมดา (bias tire) 

 

ในเรืองการจัดการโลจิสติกส์เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นนั กู๊ดเยียร์ฯ ไดป้รับปรุงระบบโลจิสติกส์ ในการเพิม

ประสิทธิภาพการจดัเรียงสินคา้เพือเพิมจาํนวนบรรทุกของยานพาหนะ และการบริหารศูนยก์ลางการจดัส่งสินคา้เพือส่งมอบ

ผลิตภณัฑใ์ห้กบัตวัแทนจาํหน่ายดว้ยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน 

 

สาํหรับความสาํเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กู๊ดเยียร์ฯได ้ให้ความสาํคญัในการจา้งพนกังานทีมีความรู้ความสามารถ 

และมีความเขา้ใจในธุรกิจ รวมถึงการประเมินผลงานทีมีประสิทธิภาพรวมเพือให้ส่งมอบผลงานทีมีประสิทธิภาพมากขึน 

นอกจากนีบริษทัฯยงัมีการการจดัการทรัพยากรบุคคลเพือเพมิประสิทธิภาพในการทาํงาน เพือให้พนกังานสามารถทาํงานได้

หลากหลายหนา้ทีมากขนึ  

 

ในปี  ธุรกิจยางรถยนต ์ ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะตลาดยางรถยนตท์ีชะลอตวั ส่งผลต่อยอดขายภายในประเทศ และ

ส่งออกของบริษทั แต่บริษทัยงัสามารถรักษาสัดส่วนยอดขายไวไ้ด ้ในดา้นกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ บริษทัไดรั้บผลกระทบหลกัจาก

ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบทีสูงขนึ และการปรับปรุงยอดสาํรองเงินตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่  

 

 14.2 ผลการดําเนินงาน 

 

(1) สภาพคล่องทางการเงิน 
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 ในปี 2562 สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเพิมขึน เนืองจาก บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน จากยอดขายทีเติบโตเพียงเลก็นอ้ย  

 บริษทัปรับปรุงระยะเวลาเก็บหนีเฉลียดีขนึจาก .  วนัในปี เป็น .  วนั ในปี 2562  

 ระยะเวลาขายสินคา้เฉลียเพมิขึนจาก .  วนัในปี 2561 เป็น .  วนัในปี   

 การหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมเพมิจาก .  วนัในปี 2561 เป็น .  วนัในปี   

 

)2(  ความสามารถในการหากาํไร 

 

อตัราส่วนกาํไรขนัต้นทีร้อยละ 13.38 ในปี 2562  ลดลง จากปี 2561 ซึงมีอตัราส่วนกาํไรขนัต้นทีร้อยละ 15.54 

เนืองจากบริษทัไดมี้ผลกระทบจากราคาวตัถุดิบทีสูงขึน  

 

)3(  ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรปี 2562 ลดลงเมือเปรียบเทียบกบัปี 2561 

 

)4(  นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็น 0.69 เท่าในปี 2562 เพิมขึนเมือเปรียบเทียบกบัปี 25  ซึงมีอตัราส่วนเป็น 

0.  เท่า 

 

)5(  สรุป 

บริษทัไดรั้บผลกระทบทางดา้นตน้ทุนจากการปรับตวัเพิมขึนของราคาวตัถุดิบหลกั คือ ยางธรรมชาติ และยาง

สังเคราะห์ ขณะทีบริษทัยงัทาํยอดขายไดดี้ มีอตัราการปรับตวัเพิมขึนเจากปีทผีา่นมา รวมถึงบริษทัยงัคงปรับปรุง

ระบบการจดัเก็บหนีเพอืให้มีประสิทธิภาพมากขึน  

 

 14.3 ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ในปี 2561 ยงัมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนืองของ

อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ สําหรับผลิตภณัฑ์ยางเครืองบิน ยงัมีแนวโน้มขยายตวัดี จากแนวโน้มในภูมิภาคเอเชียที

ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ทาํให้ปริมาณของจาํนวนเครืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดียเพิมขึน 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงเฝ้าระวงัปัจจยัเสียงซึงอาจมีผลต่อ สภวะเศรษฐกิจ และการขยายตวัของตลาด อนัเนืองมาจาก 

 ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ 

 ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค 

 การเปลียนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพยสิ์น และอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ้ืนสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพอืให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วน

ทีเป็นสาระสาํคญัทงัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักล่าว 

 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ

ดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 31 ธันวาคม 25  ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ขา้พเจา้ไดม้อบ

อาํนาจให้ นางสาวณภทัร ธัญญกุลสัจจา เลขานุการบริษทัเป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด

ไมมี่ลายมือชือของ นางสาวณภทัร ธญัญกุลสัจจา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไมใ่ช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชือ   ตาํแหน่ง ลายมือชือ 

 

1.นายลูกา้ เครปาโชลี   กรรมการผูมี้อาํนาจ   

2.นายวีฮอง เคก็   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 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

Name/Postion 

อาย ุ

(ปี) 

Ages 

 

การศึกษา Educational background 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(%) 

Shareholding 

percentage 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

Conflict of Interest 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั Last 5 years experience 

ช่วงเวลา 

Period 

ตาํแหน่ง 

Position 

ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ  

Company name 

1.  ดร. ธีระพร ศรีเฟือง

ฟุ้ง 

     ประธานกรรมการ 

     กรรมการสรรหา

และธรรมาภิบาล 

 

72 ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา), 

University of Missouri, USA                 

 

 

0 - 2556 – 

ปัจจุบนั 

 

2535 – 

ปัจจุบนั  

 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการบริหาร  

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เกลือพิมาย จาํกดั  

บริษทั กรุงไทยพานิช

ประกนัภยั จาํกดั  

บริษทั เอกชยัอีเกิล จาํกดั  

บริษทั เอกชยั เอ็กซปอร์ต อิม

ปอร์ต จาํกดั 

 

2. นายลูกา้ เครปาโชลี 

    กรรมการผูจ้ดัการ 

    กรรมการสรรหา

และ- 

ธรรมาภิบาล 

53 Bachelor’s degree in Economics 

University of Roam, La Sapienza 

 

 

- - 2560 – 

ปัจจุบนั 

 

2558 - 

2560 

 

 

 

 

2557-2558 

 

 

 

2552-2557 

กรรมการผูจ้ัดการ  

 

Managing Director 

Consumer Business 

Emerging Markets 

 

General Manager-

Southern Europe 

 

General Manager Italy 

& Greece 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

The Goodyear Tire&Rubber 

Company 

 

 

 

The Goodyear Tire&Rubber 

Company 

 

 

The Goodyear Tire&Rubber 

Company 

 

 

3.  นายพิพฒัน์ 

วรพพิฒัน์* 

     กรรมการบริหาร  

     กรรมการสรรหา

และธรรมาภิบาล 

 

 

 

41 MSIT and IMBA, University of 

Denver, USA 

 

บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลยั 

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 

53 BTEC/EITB Engineering, 

University of Hertfordshire 

General Management, Ashridge, 

UK 

- - 2557 – 

ปัจจุบนั 

 

 

Managing Director 

(ASEAN, TWN, 

Korea, AP Distributor 

Market) 

Goodyear Corporation 
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ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

Name/Postion 

อาย ุ

(ปี) 

Ages 

 

การศึกษา Educational background 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(%) 

Shareholding 

percentage 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

Conflict of Interest 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั Last 5 years experience 

ช่วงเวลา 

Period 

ตาํแหน่ง 

Position 

ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ  

Company name 

 

General Management, INSEAD, 

France/Singapore 

 

 

 

2555 – 

2557 

 

 

 

 

 

Vice President 

 

 

 

Kodak Corporation 

 

 

 

. นายไมเคิล มาเตนส์ 

    กรรมการ 

58 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 

 

 

 

52 LL.B. (Hons) 

National University of Singapore 

 

 

- - 2556 – 

ปัจจุบนั 

 

 

Senior Counsel, 

ASEAN 

 

 

Goodyear Orient Company 

(Private) Limited 

 

 

7. นายอรรถพร ข่าย

ม่าน 

    กรรมการอิสระ 

    ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

76 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/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการผูจ้ัดการ 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแม็คโค จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 

กรุงเทพ 

 

8. นายเยบ็ ซู ชวน 

    (Mr. Yeap Swee 

Chuan) 

    กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการสรรหา

และธรรมาภิบาล 

 

72 ปริญญาตรี (Industrial Management 

and Engineering), Massey 

University ประเทศนิวซีแลนด์ 

 

หลกัสูตรกรรมการ:  

DCP Certificate 

- - 2539 -  

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

 

ประธาน และ 

ประธานเจา้หนา้ที

บริหาร  

ประธาน และ 

ประธานเจา้หนา้ที

บริหาร 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

(มหาชน)  

 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั  

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั.   

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั  

บริษทั อาปิโก เอ็นจิเนียริง 

จาํกดั   

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ 

จาํกดั  

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง 

จาํกดั  

บริษทั เอเบิล ไอทเีอส จาํกดั  
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ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

Name/Postion 

อาย ุ

(ปี) 

Ages 

 

การศึกษา Educational background 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(%) 

Shareholding 

percentage 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

Conflict of Interest 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั Last 5 years experience 

ช่วงเวลา 

Period 

ตาํแหน่ง 

Position 

ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ  

Company name 

บริษทั อาปิโก แจ็คสปีด 

จาํกดั 

บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ 

(ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั อาปิโก พลาสติค 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ 

(1996) จาํกดั  

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล 

โปรดกัส์ จาํกดั 

9. นางสาวชนาพรรณ 

จึงรุ่งเรืองกิจ 

43 MBA with an emphasis in Finance – 

Webster University Bangkok 

campus, Bangkok 

 

Bachelor of Business – Kasetsart 

University, Bangkok 

 

Diploma of Japanese language – 

Bunka Institute of College, Tokyo, 

Japan 

 

DCP, Thai IOD (2548) 

 

DAP, Thai IOD (2548) 

 

- - 2547 –

ปัจจุบนั 

 

 

Vice President 

 

Thai Summit Group, Thailand 

ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

จสัตินา เก็บสกา (Ms. 

Justyna Gebska) 

44 CFO’s Orientation Course, SET 

(Dec’19) 

- - 2560 - 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

การเงิน ประเทศไทย 

บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทําบัญชีของบริษัท (Chief Accountant) 

แมรี เกรซ คาซาโนวา 

(Ms. Mary Grace 

Casanova) 

33 Thailand Controller  - - 2562 - 

ปัจจุบนั 

 

2561 - 

2562 

 

 

 

 

 

2560 - 

2561 

 

Thailand Controller 

 

 

Global General 

Accounting Manager 

(APAC, EMEA, North 

America, Latin 

America 

 

General Accounting 

Manager (North 

America, Latin 

America, EMEA) 

บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

 

Goodyear 

 

 

 

 

 

Goodyear 
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ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

Name/Postion 

อาย ุ

(ปี) 

Ages 

 

การศึกษา Educational background 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษทั 

(%) 

Shareholding 

percentage 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

Conflict of Interest 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั Last 5 years experience 

ช่วงเวลา 

Period 

ตาํแหน่ง 

Position 

ชือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภท

ธุรกิจ  

Company name 

 

 

 

2558-2560 

 

 

 

 

 

General Accounting 

Junior Manager (North 

America) 

 

General Accounting 

Manager (North 

America, Latin 

America, EMEA) 

Goodyear 

 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวณภทัร ธญัญ

กุลสัจจา 

38 นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

สามญัสมาชิก 

เนติบณัฑิตยสภา 

 

หลกัสูตร IOD: 

CSP (2013) 

EMT (2013) 

CRP (2013) 

- - 2556 – 

ปัจจุบนั 

 

2553 – 

2556 

 

 

2547 – 

2550 

เลขานุการบริษทั และ

ทปีรึกษากฎหมาย 

 

พนกังานสัญญา ฝ่าย

สัญญาโครงการ 

 

 

เจา้หนา้ทีฝ่ายกฎหมาย 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

* นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ ลาออกจากกรรมการบริษทั เมือ  มกราคม  

1.2 หน้าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.  ให้ขอ้แนะนาํเบืองตน้แก่กรรมการเกียวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามอยา่งถูกตอ้งและสมาํเสมอ รวมถึงรายงานการเปลียนแปลงทมีีนัยสาํคญัแก่กรรมการ  

2.  จดัเตรียมหนงัสือนดัประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรร

หาและธรรมาภิบาล  

3. จดัการประชุมผูถ้ือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมาย 

และขอ้พึงปฏิบติัที 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล รวมทงัติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที

ประชุมผูถ้ือหุ้น และทปีระชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  

5.  จดัทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

6.  ดาํเนินการ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทงัผูท้เีกียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บรายงานนนั  

7 จดัเตรียม และดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบ และตามทีตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด  

8. ติดต่อและสือสารกบัผูถ้ือหุ้นเพอืให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้น และขอ้มูลของบริษทั และเป็นสือกลางระหว่างผูถ้ือหุ้น กบัคณะกรรมการบริษทั และ

ผูบ้ริหาร  

9. ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต์่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และขอ้พงึปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลในการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

10. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม่ 

11. หนา้ทอีนื ๆ ตามทไีดรั้บมอบหมายจากบริษทั และดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี  

-57- 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

-ไม่มี- 

 



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ณ สนิปีบญัช ี  

-58- 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกยีวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

รายละเอียดและประวตัิของผูต้รวจสอบภายในของ บริษทัฯ 

ชือ - สกุล Ms. Maxine Mae J. Escoto   
ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, APAC   
การศึกษา ปริญญาตรีสาขาบญัชีมหาวิทยาลยั De La Salle - กรุงมะนิลา  

การฝึกอบรม/วุฒิบตัร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA), ผูส้อบบญัชีระบบสารสนเทศทีไดรั้บการรับรอง 

(CISA) 

ประสบการณ์ทาํงาน 8 ½ปีในการปฏิบตัิงานใหค้าํปรึกษาของ Ernst & Young Philippines - ประสบการณ์

ดา้นการประกนัและการให้คาํปรึกษาโดยมุ่งเน้นทีการสนบัสนุนการตรวจสอบงบ

การเงินการสนบัสนุนการตรวจสอบภายใน SOX การรายงานของบุคคลทีสามการ

วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและการควบคุมแอปพลิเคชนัและความปลอดภยั 

วนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นผูต้รวจ

สอบภายในของบริษทัฯ 1 มีนาคม 2559   
 



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- 

 

 


