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สารจากประธานกรรมการ

ใน้ปี	2563	เกือบทีุ่กประเที่ศที่ั�วโลกรวมที่ั�งประเที่ศไที่ยเผู้ชำิญกับภาวะ
เศรษัฐกิจหดต่ัวจากผู้ลกระที่บของการแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19

เพ่�อให้การดำาเน้ิน้งาน้ของเราม่ความต่่อเน้ื�องและยั�งยืน้	บริษััที่ 
ไดป้รบัต่วัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมที่่�เปล่�ยน้แปลงไปและก้าวไปขา้งหน้า้พร้อมกับ
ความสำาเร็จที่่�สำาคญั	รวมถึืงเสริมสร้างความเข้มแขง็ที่างการต่ลาดเพ่�อใหม้ั�น้ใจ
ว่า	บริษััที่จะประสบความสำาเร็จใน้อน้าคต่อัน้ใกล้และระยะยาว	

ดังเช่ำน้ท่ี่�เป็น้มา	เรายังคงมั�น้ใจใน้อน้าคต่ของการเติ่บโต่และความสำาเร็จ 
สำาหรับ	ล้กค้า	ผู้้้ลงทีุ่น้และสำาหรับทีุ่กคน้ที่่�เป็น้ส่วน้หน้ึ�งของครอบครัวก้�ดเย่ยร์

ขอบคุณสำาหรบัการสน้ับสนุ้น้อยา่งต่่อเน้ื�องต่ลอดการเดิน้ที่าง	53	ปี

ดร.ธ่ระพร	ศรีเฟื่่�องฟื่้้ง
ประธาน้คณะกรรมการบริษััที่

เรียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นบัริษััท่ ก้�ดเยียร์ (ประเท่ศไท่ย) จำากัด (มหุ้าชน) ท่้กท่่าน
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การเปิดต่ัวก้�ดเย่ยร์คาร์โกแมกซ์่ใหม่สำาหรับผู้้้ใชำ้รถืกระบะ	และรถืต่้ ้
ได้รับความสำาเร็จอย่างมาก	และความต้่องการผู้ลิต่ภัน้ฑ์์อย้่ใน้ระดับส้ง 
ต่ลอดที่ั�งปี	 อ่กที่ั�งแคมเปญการต่ลาดและสื�อประชำาสัมพัน้ธ์ที่่�สร้างสรรค์ 
อย่างครบวงจรโดยม่	บัวขาว	บัญชำาเมฆ	เป็น้แบรน้ด์แอมบาสเดอร์ของก้�ดเย่ยร์	 
ชำ่วยเพิ�มการรับร้้ของผู้้้บริโภคและต่ำาแหน้่งแบรน้ด์ก้�ดเย่ยร์โดยรวมใน้ต่ลาด	

การเพิ�มการจดัจำาหน้า่ยสำาหรบัโรงงาน้ผู้ลติ่ยาน้ยน้ต่	์ซ่ึ�งโครงการใหม่
เหล่าน้่�จะชำ่วยรักษัาการเต่ิบโต่อย่างรวดเร็วของระดับการผู้ลิต่ของเรา	รวมถืึง
เพิ�มความต่้องการใน้รอบการเปล่�ยน้ยางที่ดแที่น้

ใน้ขณะที่่�อุต่สาหกรรมการบิน้ได้รับผู้ลกระที่บอย่างมากจากการ 
แพร่ระบาดน้่�เน้ื�องด้วยข้อจำากัดการเดิน้ที่างที่ั�วโลก	แต่่เรายังได้ฐาน้ล้กค้าใหม่
คือ	Hainan	Airlines	และ	China	Eastern	Airlines	

เป็น้ที่่�คาดการณ์ว่าการระบาดของไวรัส	Covid-19	จะยังคงดำาเน้ิน้ 
ต่่อไปพร้อมกับความไม่แน่้น้อน้ใน้ปี	2564	แต่่เราจะยังคงไว้ซ่ึ�งความคล่องตั่ว 
ใน้การที่ำางาน้อยา่งรวดเรว็	การดแ้ลลก้คา้ของเรา	การปฏิิบตั่งิาน้อยา่งโดดเดน่้
และมป่ระสทิี่ธิภาพใน้การดแ้ลลก้คา้อย่างใกลช้ำดิ	ซ่ึ�งเหล่าน้่�ที่ำาให้ผู้มมค่วามมั�น้ใจ
เป็น้อย่างยิ�งว่า	เราจะยังคงเดิน้หน้้าเพ่�อความสำาเร็จของธุรกิจก้�ดเย่ยร์ใน้ระยะยาว 
สำาหรับพน้ักงาน้	ล้กค้า	และน้ักลงทีุ่น้ของเราต่่อไป

ขอขอบคุณสำาหรับความไว้วางใจ	ความเชำื�อมั�น้และการสน้ับสนุ้น้ 
อย่างต่่อเน้ื�องด้วยด่เสมอมา

น้ายล้ก้า	เครปาโชำล่�
กรรมการผู้้้จัดการ

สารจากกรรมการผู้้�จัดการ

เรียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นบัริษััท่ ก้�ดเยียร์ (ประเท่ศไท่ย) จำากัด (มหุ้าชน) ท่้กท่่าน

ใน้ปี	2564	การระบาดของไวรัส	Covid-19	ที่ำาให้เกิดการหยุดชำะงัก 
ที่ั�วโลก	อย่างไม่เคยปรากฏิมาก่อน้ก้�ดเย่ยร์ประเที่ศไที่ยจึงได้ปรับเปล่�ยน้วิธ่ 
การที่ำางาน้	เพ่�อความปลอดภัยของพน้ักงาน้	รวมถึืง	รับมือต่่อสถืาน้การณ์
โดยที่ัน้ที่่เพ่�อด้แลธุรกิจของเราและให้บริการล้กค้าได้อย่างต่่อเน้ื�อง	

ทัี่�งน่้�	ผู้มร้้สึกม่ความยิน้ด่เป็น้อย่างยิ�งท่ี่�จะกล่าวว่า	แม้จะม่ความท้ี่าที่าย 
ท่ี่�ส่งผู้ลกระที่บต่่อที่ั�งอุต่สาหกรรมการบิน้และอุต่สาหกรรมยางรถืยน้ต์่น้ั�ง	 
แต่่บริษััที่ก็สามารถืบรรลุความสำาเร็จได้ต่ามเป้าหมายซ่ึ�งที่ำาให้ต่ำาแหน่้งที่าง 
การต่ลาดของเราม่แข็งแกร่งยิ�งข้�น้

ธุรกิจยางรถืยน้ต์่ก้�ดเย่ยร์ใน้ต่ลาดที่ดแที่น้ม่ผู้ลการดำาเนิ้น้งาน้ท่ี่�ด่กว่า 
การเต่ิบโต่ของต่ลาด	สะที่้อน้ถืึงผู้ลสำาเร็จของร้ปแบบโมเดลความเชำื�อมโยงที่าง
ธุรกิจใหม่	รวมถึืงการเปิดตั่วผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ซึ่�งประสบความสำาเร็จเป็น้อย่างด่	ที่ำาให้ 
ยอดขายม่การเติ่บโต่เป็น้ตั่วเลขสองหลักถึืงแม้จะได้รับผู้ลกระที่บจาก	COVID-19	 
แสดงให้เห็น้ถืึงประสิที่ธิภาพของกลยุที่ธ์การต่ลาดและคุณภาพผู้ลิต่ภัณฑ์์ 
ของเรา	รวมถืึงความต่้องการผู้ลิต่ภัณฑ์์ระดับพรีเม่ยมของผู้้้บริโภคชำาวไที่ย
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ส่วนท่ี� 1 การประกอบัธ้รกิจและผู้ลการดำาเนินงาน

1. โครงสร�างและการดำาเนินงานของบัริษััท่

1.1 นโยบัายและภาพรวมการประกอบัธ้รกิจ

1.1.1 วิสัยท่ัศน์ พันธกิจ วัตถื้ประสงค์และเป้าหุ้มาย กลย้ท่ธ์การดำาเนินธ้รกิจ

แผู้น้ยุที่ธศาสต่ร์ของก้�ดเย่ยร์สรุปส่วน้สำาคัญที่่�เราจะชำน้ะใจผู้้้บริโภค	ล้กค้า	ค่้ค้า	และผู้้้ถืือหุ้น้กัน้อย่างไร	โดยม่การกำาหน้ดจุดมุ่งหมายและแยกแยะถืึง 
สิ�งที่่�พวกเราจะที่ำาด้วยกัน้ที่ั�งที่่มและเป็น้รายบุคคลเพ่�อร่วมกัน้บรรลุเป้าหมาย

แผู้น้ยุที่ธศาสต่ร์ระบุถืึงที่่�ที่่�เราต่้องการจะไปต่่อใน้ฐาน้ะบริษััที่	โดยสร้างข้�น้จากสิ�งที่่�เราที่ำาได้ด่	ต่อบรับความก้าวหน้้าที่่�เราได้ร่วมกัน้ที่ำา	และน้ำาวิธ่การ 
ที่่�เราจะยังคงชำน้ะอย่างต่่อเน้ื�อง	ใน้สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน้ที่่�เข้มข้น้และเปล่�ยน้แปลงไปอย่างรวดเร็ว

ก้�ดเย่ยร์ระบุเป้าหมายอย่างเด่น้ชำัดและต่รงต่ัวกล่าวคือเพ่�อ	“สร้างรายได้และผู้ลกำาไรที่่�เต่ิบโต่อย่างยั�งยืน้	และเพิ�มคุณค่าใน้แบรน้ด์สิน้ค้าของเรา”
แผู้น้ยุที่ธศาสต่ร์ของก้�ดเย่ยร์นิ้ยามด้วยเพียงวล่ง่ายๆเพียงประโยคหน้ึ�งที่่�ว่า	“หน้ึ�งที่่มขับเคลื�อน้ประสิที่ธิภาพไปด้วยกัน้	ไม่ว่าจะอย่้บน้ที่้องถืน้น้	 

ใน้ต่ลาดการค้า	และที่ั�วที่ั�งองค์กร”

1.1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท่ี�สำาคัญ 

อำานาจในการควบัค้มบัริษััท่
บริษััที่ฯ	ไม่ม่การเปล่�ยน้แปลงใด	ๆ	ที่่�เก่�ยวข้องใน้โครงสร้างการถืือหุ้น้

ลักษัณะการประกอบัธ้รกิจในปีท่ี�ผู้่านมา
ยางรถืยนต์สำาหุ้รับัผู้้�บัริโภค
บริษััที่ฯ	น้ำาเสน้อร้ปแบบโมเดลธุรกิจท่ี่�เชำื�อมต่่อใน้ประเที่ศไที่ยซ่ึ�งม่วัต่ถืุประสงค์หลักเพ่�อให้กระบวน้การจัดซ่ื�อยางรถืยน้ต่์ง่ายข้�น้สำาหรับล้กค้า 

และผู้้้บริโภคของเรา
การประสาน้ร้ปแบบธุรกิจที่่�เชำื�อมต่่อกัน้ชำ่วยให้เราได้รับความเชำื�อมั�น้จากผู้้้บริโภคและล้กค้า	อ่กที่ั�งการเปิดต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ใน้ประเที่ศไที่ย	การแต่่งต่ั�งผู้้้

แที่น้จำาหน่้ายเพิ�มข้�น้	และการเพิ�มการสื�อสารผู้่าน้สื�อสังคมออน้ไลน้์เป็น้การบ้รณการเพ่�อสร้างความใกล้ชำิดกับล้กค้าและผู้้้บริโภค	รวมถึืงสร้างคุณค่าให้กับผู้้้ม่
ส่วน้ได้เส่ยโดยรวม

บริษััที่ฯ		ได้เปิดต่ัวยางรถืยน้ต่์สำาหรับผู้้้บริโภคใหม่สองรุ่น้คือ	ก้�ดเย่ยร์	คาร์โก้	แมกซ่์ยางสำาหรับรถืกระบะและรถืต่้้	รุ่น้ใหม่ล่าสุด	และยาง	Eagle	F1	Sport	
ยางสำาหรับรถืน้ั�งส่วน้บุคคลแบบสปอร์ต่
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ก้�ดเยียร์ ออโต�แคร์
ก้�ดเย่ยร์	ออโต่้แคร์	เป็น้ศ้น้ย์บริการยางรถืยน้ต่์มาต่รฐาน้สากลที่่�ให้บริการบำารุงรักษัารถืยน้ต่์ครบวงจรด้วยผู้ลิต่ภัณฑ์์คุณภาพระดับโลก	เคร่�องมือ 

ที่่�ที่ัน้สมัยพร้อมที่่มชำ่างเที่คน้ิคมืออาชำ่พ	ณ	สิ�น้ปี	2563	ม่สาขาของก้�ดเย่ยร์ออโต่้แคร์จำาน้วน้	74	สาขาใน้ประเที่ศไที่ย

1.1.3 การใช�เงินท่ี�ได�จากการระดมท่้น

บริษััที่ฯ	ไม่ม่การออกต่ราสารทีุ่น้หร่อต่ราสารหน้่�

1.1.4 ชื�อ สถืานท่ี�ตั�งสำานักงานใหุ้ญ่ ประเภท่ธ้รกิจ เลขท่ะเบัียนบัริษััท่ โท่รศัพท่์ โท่รสาร เว็บัไซต์บัริษััท่ จำานวนและชนิดของหุ้้�นท่ี�จำาหุ้น่ายได�แล�วท่ั�งหุ้มด
ของบัริษััท่ 

รายละเอ่ยดปรากฏิต่ามหัวข้อ	5	ข้อม้ลที่ั�วไปและข้อม้ลสำาคัญอื�น้			

1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิจ

บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด	(มหาชำน้)	เป็น้บริษััที่	ใน้เคร่อของเดอะ	ก้�ดเย่ยร์	ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	ประเที่ศสหรัฐอเมริกา	โดยเริ�มแรก
จดที่ะเบ่ยน้จัดตั่�งเป็น้บริษััที่จำากัด	ต่ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชำย์	 เมื�อวัน้ที่่�	25	กรกฎาคม	2511	ด้วยทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	60	ล้าน้บาที่	เพ่�อดำาเน้ิน้ธุรกิจ 
ผู้ลิต่และจัดจำาหน้่ายยางรถืยน้ต่์นั้�งส่วน้บุคคล	ยางรถืบรรทีุ่กขน้าดเล็กและใหญ่	รวมถืึงการผู้ลิต่ยางเคร่�องบิน้	และหล่อดอกยางเคร่�องบิน้	เพ่�อต่อบสน้อง	 
ความต้่องการของต่ลาดภายใน้ประเที่ศ	และการส่งออก	ปัจจุบัน้บริษััที่ม่ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	74	ล้าน้บาที่	สำาน้ักงาน้ใหญ่	และโรงงาน้ตั่�งอย่้ที่่�	50/9	ถืน้น้พหลโยธิน้	 
ก.ม.	36	ต่ำาบลคลองหน้ึ�ง	อำาเภอ	คลองหลวง	จังหวัดปทีุ่มธาน้่	ประเที่ศไที่ย

1.2.1   โครงสร�างรายได�

ก้�ดเย่ยร์ประเที่ศไที่ยดำาเน้ิน้ธุรกิจหลักเก่�ยวกับการผู้ลิต่	และจัดจำาหน้่าย	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางรถืยน้ต่์	ยางเคร่�องบิน้	หล่อดอกยางเคร่�องบิน้สำาหรับต่ลาด 
ใน้ประเที่ศ	และเพ่�อการส่งออก

สำาหรับยางเคร่�องบิน้	 เป็น้ผู้ลิต่ภัณฑ์์หลักสำาหรับการขายส่งออกต่่างประเที่ศ	และรายได้จากการขายยางเคร่�องบิน้ภายใน้ประเที่ศเป็น้จำาน้วน้ที่่� 
ไม่ม่สาระสำาคัญ	จึงไม่ม่ความแต่กต่่างระหว่างการเสน้อรายงาน้ต่ามส่วน้งาน้ธุรกิจหร่อส่วน้งาน้ที่างภ้มิศาสต่ร์	ดังน้ั�น้	บริษััที่ฯ	จึงเสน้อข้อม้ลที่างการเงิน้ 
จำาแน้กต่ามส่วน้งาน้ที่างภ้มิศาสต่ร์ที่่�ใชำ้เกณฑ์์สถืาน้ที่่�ต่ั�งของต่ลาดเพียงร้ปแบบเด่ยว

บริษััที่ฯ	จำาแน้กยอดขายใน้ประเที่ศและต่่างประเที่ศใน้ชำ่วง	3	ปีที่่�ผู้่าน้มา	ดังน้่�
หน้่วย	(ล้าน้บาที่) 

รายได้จากการขาย ปี	2563 ร้อยละ ปี	2562 ร้อยละ ปี	2561 ร้อยละ

ภายใน้ประเที่ศ 1,405 41.00 1,440 37.00 1,373 35.58

ส่งออก 2,041 59.00 2,452 63.00 2,486 64.42

รวมรายได้จากการขาย 3,445 100.00 3,892 100.00 3,859 100.00

1.2.2 ข�อม้ลเกี�ยวกับัผู้ลิตภัณฑ์์

ผู้ลิตภัณฑ์์ของก้�ดเยียร์แบั่งออกเป็น 2 กล้่มหุ้ลัก ได�แก่

 ผู้ลิตภณัฑ์์ยางรถืยนต:์ บรษิัทัี่ฯ	ผู้ลติ่สนิ้คา้อปุโภคบรโิภคระดบัพรเีม่�ยมคณุภาพสง้	น้วตั่กรรมและความปลอดภยัเปน็้คณุคา่ที่่�สำาคญัสองประการ
ที่่�บ่งบอกลกัษัณะก้�ดเยย่ร์ใน้ฐาน้ะบรษัิัที่	ที่่�มวั่ต่ถืปุระสงค์เพ่�อต่อบสน้องความต้่องการของลก้ค้าใน้ที่กุระดบั	การถืา่ยโอน้เที่คโน้โลยท่ี่่�	บรษัิัที่	ไดร้บัอยา่งสมำ�าเสมอ
จาก	บริษััที่ฯ	เดอะก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์รับเบอร์	จำากัด	ประเที่ศสหรัฐอเมริกาและศ้น้ย์ที่ดสอบของ	บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์อิน้เต่อร์เน้ชำั�น้แน้ลคอร์ปอเรชำั�น้	ลักเซ่มเบิร์ก	 
สง่ผู้ลให้มก่ารพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์อ์ย่างต่อ่เน้ื�องที่ั�งใน้ด้าน้คุณภาพและการออกแบบ	ช่ำวยให้ผู้้ข้บัขี�ยาน้ยน้ต์่มั�น้ใจได้วา่ยางที่่�ใช้ำมคุ่ณภาพสง้และให้การขับขี�ที่่�ปลอดภัย	
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของ	บริษััที่ฯ	ได้รับการยอมรับอย่างด่ใน้ด้าน้คุณภาพและประสิที่ธิภาพที่่�เหน้ือกว่าที่ั�งใน้และต่่างประเที่ศ

กล้่มผู้ลิตภัณฑ์์หุ้ลักในประเท่ศไท่ย คือ

 ยางรถืยน้ต่์น้ั�ง  ยางรถืปิคอัพ

 ยางรถืยน้ต่์	SUV  ยางสปอร์ต่

 ยางรัน้ออน้แฟื่ลต่  ยางรถืยน้ต่์เพ่�อการพาณิชำย์
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 ผู้ลิตภัณฑ์์ยางเคร่�องบัิน:	 ก้�ดเย่ยร์เป็น้ท่ี่�ร้้จักกัน้ด่ใน้เร่�องผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางเคร่�องบิน้มาน้าน้กว่าศต่วรรษั	บริษััที่ฯ	ม่การผู้ลิต่ที่ั�งยางเรเด่ยล 
และยางผู้้าใบ	ก้�ดเย่ยร์ม่โรงงาน้ผู้ลิต่ยางเคร่�องบิน้ใน้เมืองแดน้วิลล์	ประเที่ศสหรัฐอเมริกา	เมืองเซ่าเปาโล	ประเที่ศบราซ่ิล	และประเที่ศไที่ย	ซ่ึ�งเราได้รับเลือก 
ให้เป็น้ฐาน้การผู้ลิต่ยางเคร่�องบิน้ใน้ภ้มิภาคเอเชำ่ยแปซ่ิฟื่ิก	รวมถืึง:

	 ยางเคร่�องบิน้ที่ั�วไป	(General	Aviation	Tires)

	 ยางเคร่�องบิน้เพ่�อการพาณิชำย์	(Commercial	Aviation	Tires)

	 การหล่อดอกยางเคร่�องบิน้	(Retread)

1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน

ผู้ลิตภัณฑ์์ยางรถืยนต์

 กิจกรรมการตลัาดปี 2563
กิจกรรมการตลัาดหลัักมีดังนี้ี�
1.	การขยายชำ่องที่างการจัดจำาหน้่ายเพ่�อเพิ�มยอดขายผู้ลิต่ภัณฑ์์ก้�ดเย่ยร์
2.	เปิดต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่	2	รายการ	คือ	ยางคาร์โก้	แมกซ่์	และ	Eagle	F1	Sport
3.	การสื�อสารต่ราสิน้ค้า	มุ่งเน้้น้ชำ่องที่างภายน้อกและออน้ไลน้์เพ่�อเข้าถืึงผู้้้บริโภคใน้วงกว้างมากยิ�งข้�น้	
4.	กจิกรรมความรบัผู้ดิชำอบต่่อสงัคม	การมอบยางคาร์โก	้แมกซ่	์ใหแ้กโ่รงพยาบาลต่่างๆ	ใน้หลายภ้มภิาค	เพ่�อใชำ้ใน้รถืพยาบาล	ซ่ึ�งเปน็้สว่น้หน้ึ�งของ

โครงการ	Goodyear	Goodcare

 การอธุิบายเชิิงเปรียบเทีียบกับคู่่�แข่�งในี้ภาพรวม
ก้�ดเย่ยร์ประเที่ศไที่ยเป็น้ผู้้้ผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์ระดับพรีเม่�ยมสำาหรับผู้้้ผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์ชำั�น้น้ำา	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางรถืยน้ต่์ต่่าง	ๆ	ได้แก่	ยางรถืยน้ต่์น้ั�ง	4	×	4	 

และ	SUV,	ยางรถืยน้ต่์สำาหรับรถืบรรทีุ่กขน้าดเล็ก
•	 ต่ลาดที่ดแที่น้	(Replacement	Market)	คือ	ต่ลาดที่่�ผู้้บ้รโิภคซ่ื�อยางเพ่�อน้ำาไปเปล่�ยน้กบัยางชำดุแรกที่่�ติ่ดมาพร้อมกบัรถืยน้ต์่	ก้�ดเยย่ร์จดัจำาหน้า่ย

ผู้ลิต่ภัณฑ์์ให้กับผู้้้บริโภคผู้่าน้ต่ัวแที่น้จำาหน้่ายยางรถืยน้ต่์ใน้ประเที่ศและผู้้้จัดจำาหน้่าย
•	 ต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต่์	(Original	Equipment	Market)	เป็น้ชำ่องที่างการจัดจำาหน้่ายสำาหรับโรงงาน้ผู้ลิต่ยาน้ยน้ต่์
•	 ต่ลาดส่งออก	(Export	Market)	เป็น้การจำาหน้่ายแก่บริษััที่ใน้เคร่อก้�ดเย่ยร์ทีุ่กภ้มิภาคที่ั�วโลก

 สภาพแวดลั้อมการแข่�งข่ันี้
•	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์มวลรวมใน้ประเที่ศ	(GDP:	Gross	Domestic	Product:	GDP)	ใน้ปี	2563	มก่ารหดตั่วร้อยละ	6.1	ซ่ึ�งเป็น้ผู้ลกระที่บจากการแพร่ระบาด

ของไวรัส	Covid-19	ที่ำาให้กระที่บกับภาคการที่่องเที่่�ยว	และเศรษัฐกิจภายใน้ประเที่ศเป็น้อย่างมาก	
•	 อุต่สาหกรรมชำิ�น้ส่วน้ยาน้ยน้ต่์ใน้ประเที่ศได้รับผู้ลกระที่บอย่างมากจากการแพร่ระบาดน้่�	 โดยยอดขายและยอดการผู้ลิต่รถืยน้ต่์ใน้ประเที่ศ	 

ลดลงจากปี	2562	ร้อยละ	21%	และ	29%	ต่ามลำาดับ
•	 อุต่สาหกรรมยางรถืยน้ต่์	เป็น้อ่กหนึ้�งอุต่สาหกรรมที่่�ได้รับผู้ลกระที่บอย่างหน้ักใน้ไต่รมาสที่่�	2	ของปี	2563	และม่สัญญาณการฟื่่�น้ต่ัวใน้ชำ่วง 

คร้�งปีหลังของปี	2563

 แนี้วโนี้้มภาวะอุตสาหกรรม แลัะสภาพการแข่�งข่ันี้ในี้อนี้าคู่ต
ผู้้้บริโภคยางรถืยน้ต์่ใน้ประเที่ศไที่ยกว้างมาก	แต่่ส่วน้ที่่�สำาคัญใน้ต่ลาดคือ	ตั่วแที่น้จากแบรน้ด์ชำั�น้น้ำาไม่ก่�แห่ง	 เชำ่น้	ก้�ดเย่ยร์ก่อตั่�งใน้ประเที่ศไที่ย 

มาหลายปี	ที่ั�งน้่�	ม่การเปล่�ยน้แปลงเล็กน้้อยใน้โครงสร้างต่ลาด	ใน้ชำ่วงหลายปีที่่�ผู้่าน้มาและคาดว่าจะม่แน้วโน้้มที่่�คล้ายคลึงกัน้ใน้อน้าคต่อัน้ใกล้

ผลัิตภัณฑ์์ยางเคู่ร่�องบินี้

 การตลัาดผลัิตภัณฑ์์ยางเคู่ร่�องบินี้แลัะสภาพแวดลั้อมการแข่�งข่ันี้
ใน้ปี	2563	การบิน้เป็น้หน้ึ�งใน้ภาคอุต่สาหกรรมท่ี่�ได้รับผู้ลกระที่บมากที่่�สุดจากการแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19	ต่ามรายงาน้ของ	 IATA	 

ความส้ญเส่ยใน้อุต่สาหกรรมที่ั�งหมดที่ั�วโลกอย่้ท่ี่�	118	พัน้ล้าน้ดอลลาร์สหรัฐฯ	การเดิน้ที่างที่างอากาศของผู้้้โดยสารลดลง	66%	เมื�อเที่่ยบกับปี	2562	IATA	
ประเมิน้ว่าอุต่สาหกรรมจะกลับส้่ระดับด่ยวกับปี	2562	ภายใน้ปี	2567

ต่ลาดเอเชำ่ยแปซ่ิฟื่ิก	ฟื่่�น้ต่ัวเร็วกว่าส่วน้อื�น้	ๆ	ของโลกแม้ว่าจะแต่กต่่างกัน้ไปใน้แต่่ละประเที่ศ	การแข่งขัน้ใน้ต่ลาดยางล้อม่ความรุน้แรงมากเน้ื�องจาก
ความต่้องการที่่�ลดลง	และคาดว่าสถืาน้การณ์น่้�จะดำาเน้ิน้ต่่อไปใน้ปี	2564	อย่างไรก็ต่ามใน้ประเที่ศไที่ยก้�ดเย่ยร์ประสบปัญหาเน้ื�องจากข้อจำากัดเที่่�ยวบิน้ 
ระหว่างประเที่ศ

การแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19	เร่งให้เกิดการเปล่�ยน้เคร่�องบิน้รุ่น้เก่า	ดังน้ั�น้อุต่สาหกรรมม่แน้วโน้้มใน้การใชำ้ยางเรเด่ยลเพ่�อที่ดแที่น้ยางผู้้าใบ
เพิ�มส้งข้�น้	ก้�ดเย่ยร์จึงยังคงมุ่งเน้้น้ไปที่่�การพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางเรเด่ยลและการเพิ�มประสิที่ธิภาพการบริการ	เพ่�อเพิ�มความสามารถืใน้การแข่งขัน้ใน้ต่ลาด
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 กลัุ�มลั่กคู่้า แลัะชิ�องทีางการจำาหนี้�าย
กลุ่มล้กค้าหลัก	คือ	กลุ่มล้กค้าสายการบิน้พาณิชำย์ที่ั�งใน้ประเที่ศไที่ย	ใน้ภ้มิภาคเอเชำ่ยแปซ่ิฟื่ิค	และกลุ่มล้กค้าเคร่�องบิน้ส่วน้ต่ัว
ชำอ่งที่างการจำาหน่้าย	คือ	ต่ลาดส่งออกเป็น้หลัก	และต่ลาดใน้ประเที่ศ	สำาหรับต่ลาดส่งออกจะจำาหน้า่ยไปยังบริษััที่ใน้เคร่อก้�ดเย่ยร์	ส่วน้การจำาหน้า่ย

ใน้ประเที่ศไที่ยจะกระที่ำาโดยก้�ดเย่ยร์	 (ประเที่ศไที่ย)	ซ่ึ�งความต่้องการของต่ลาดจะแปรผู้ัน้ต่ามภาวะเศรษัฐกิจ	และการที่่องเที่่�ยวใน้ประเที่ศที่่�จะส่งผู้ลโดยต่รง 
ต่่อปริมาณการเพิ�มข้�น้หร่อลดลงของเที่่�ยวบิน้ของสายการบิน้ต่่าง	ๆ

1.2.4 การจัดหุ้าวัตถื้ดิบัสำาหุ้รับักระบัวนการผู้ลิต

ก้�ดเย่ยร์ม่โรงงาน้สำาหรับผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์	ยางเคร่�องบิน้	และหล่อดอกยางเคร่�องบิน้	จำาน้วน้หน้ึ�งแห่ง	ต่ั�งอย้่ที่่�จังหวัดปทีุ่มธาน้่
บริษััที่ฯ	จัดหาวัต่ถุืดิบที่่�สำาคัญที่่�ใชำ้ใน้การผู้ลิต่จากหลายแหล่ง	วัต่ถืุดิบทีุ่กชำน้ิดที่่�ใชำ้ใน้การผู้ลิต่จะต่้องผู้่าน้การต่รวจสอบและได้รับการอนุ้มัต่ิ 

จากศ้น้ย์ที่ดสอบของเดอะ	ก้�ดเย่ยร์	 ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	ประเที่ศสหรัฐอเมริกา	หร่อ	ก้�ดเย่ยร์	อิน้โน้เวชำั�น้	เซ่น้เต่อร์	ประเที่ศลักเซ่มเบอร์ก	รวมถึืง 
ก้�ดเย่ยร์	โอเรียน้ที่์	คอมปะน้่	ประเที่ศสิงคโปร์	ก่อน้ที่่�จะน้ำามาใช้ำใน้เป็น้วัต่ถุืดิบหลักที่่�สำาคัญใน้การผู้ลิต่	ได้แก่	ยางธรรมชำาติ่	(Natural	Rubber)	ยางสังเคราะห์	
(Synthetic	Rubber)	เส้น้ใยสังเคราะห์	(Nylon	Fabric)	สารเคม่ต่่าง	ๆ	น้ำ�ามัน้ผู้สมยาง	ผู้งคาร์บอน้แบล็ค	(Carbon	Black)	เส้น้ใยเหล็ก	(Steel	Cord)	เส้น้ลวด 
ขอบยาง	(Bead	Wire)	และวัต่ถืุดิบอื�น้	ๆ

สัดส่วน้การจัดหาวัต่ถืุดิบภายใน้ประเที่ศ	คิดเป็น้ร้อยละ	43%	และจัดหาจากต่่างประเที่ศคิดเป็น้ร้อยละ	57%	ของวัต่ถืุดิบที่่�จัดหาที่ั�งหมด

1.2.5  ท่รัพย์สินท่ี�ใช�ในการประกอบัธ้รกิจ

 � ทีรัพย์สินี้ถาวรห ลััก
ม้ลค่าสิน้ที่รัพย์หลักของบริษััที่	ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2563	ม่รายละเอ่ยดของสิน้ที่รัพย์ที่่�สำาคัญ	ดังน้่�

ประเภทีสินี้ทีรัพย์ ลัักษณะกรรมสิทีธุิ�
ม่ลัคู่�าตามบัญชิี

(พันี้บาที)
ภาระผ่กพันี้

1. ที่่�ดิน้และอาคาร บริษััที่เป็น้เจ้าของ 1,133,301.00 ไม่ม่
2. เคร่�องจักรอุปกรณ์และเคร่�องมือ บริษััที่เป็น้เจ้าของ 2,510,923.00 ไม่ม่
3. เคร่�องต่กแต่่งต่ิดต่ั�งและอุปกรณ์สำาน้ักงาน้ บริษััที่เป็น้เจ้าของ 14,252.00 ไม่ม่
4. ยาน้พาหน้ะ บริษััที่เป็น้เจ้าของ 7,115.00 ไม่ม่
5. งาน้ระหว่างก่อสร้างและสิน้ที่รัพย์ระหว่างต่ิดต่ั�ง บริษััที่เป็น้เจ้าของ 692,827.00 ไม่ม่

รวม 4,358,418.00

 � สินี้ทีรัพย์ไม�มีตัวตนี้ (สิทีธุิบัตร สัมปทีานี้ ลัิข่สิทีธุิ� เคู่ร่�องหมายการคู่้า)
-ไม่ม่-

นี้โยบายการลังทีุนี้ในี้บริษัทีย�อยแลัะบริษัทีร�วม
บริษััที่ไม่ม่การดำาเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม

นี้โยบายสินี้เชิ่�อการคู่้า (Credit Policy)
ก้�ดเย่ยร์ ได้กำาหน้ดหลักเกณฑ์์การปฏิิบัต่ิที่่�ชัำดเจน้ใน้การบริหารสิน้เชำื�อการค้า	โดยม่น้โยบายสิน้เชำื�อการค้า	(Credit	Policy)	เพ่�อลดความเส่�ยง 

ด้าน้เครดิต่ให้กับบริษััที่ฯ	พร้อมที่ั�งม่การพิจารณาที่บที่วน้น้โยบายสิน้เชำื�อการค้าอย่างที่ัน้ท่ี่วงที่่เพ่�อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษัฐกิจและการแข่งขัน้ใน้ต่ลาด	 
การกำาหน้ดวงเงิน้เครดิต่	และการกำาหน้ดเง่�อน้ไขการชำำาระเงิน้ต้่องสอดคล้องกับปริมาณและม้ลค่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ซ่ื�อจากใน้กลุ่ม	ความสามารถืใน้การชำำาระหน้่�	 
และพิจารณาต่ามความเส่�ยงของล้กค้าแต่่ละราย

โดยที่ั�วไป	บริษััที่ฯ	พิจารณาระยะเวลาการให้สิน้เชำื�อ	40-90	วัน้

อัตราส�วนี้หมุนี้เวียนี้ลั่กหนี้ี�แลัะระยะเวลัาเก็บหนี้ี�

2563 2562

อัต่ราส่วน้หมุน้เวียน้ล้กหน้่�การค้า	(AR	Turnover)	(เที่่า) 5.47 5.57

ระยะเวลาเก็บหน้่�เฉล่�ย	(Collection	Period)	(วัน้) 67 66
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คู่ำาอธุิบายอัตราส�วนี้หมุนี้เวียนี้ลั่กหนี้ี�แลัะระยะเวลัาเก็บหนี้ี�
อัต่ราส่วน้หมุน้เวียน้ล้กหน้่�การค้าปี	2563	อย่้ที่่�	5.47	เท่ี่า	โดยปรับต่ัวลดลงจาก	5.57	เท่ี่าใน้ปีก่อน้	ส่งผู้ลให้ระยะเวลาเก็บหน่้�เฉล่�ยเพิ�มข้�น้ 

จาก	66	วัน้	เป็น้	67	วัน้	ปัจจัยหลักที่่�ที่ำาให้ระยะเวลาเก็บหน้่�เฉล่�ยเพิ�มข้�น้เกิดจากการชำำาระเงิน้ของล้กค้าสายการบิน้ม่ระยะเวลาน้าน้ข้�น้เน้ื�องจากผู้ลกระที่บ 
ของการแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19	ที่่�ม่ต่่อธุรกิจสายการบิน้

1.3 โครงสร�างการถืือหุ้้�น

ก้�ดเย่ยร์	ประเที่ศไที่ย	ม่ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	74,000,000	บาที่	ม้ลค่าหุ้น้ที่่�ต่ราไว้หุ้น้ละ	10	บาที่	รวม	7,400,000	หุ้น้	เป็น้หุ้น้สามัญที่่�ม่สิที่ธิออกเส่ยงที่ั�งหมด	
โดยสทิี่ธอิอกเส่ยง	1	หุน้้เที่า่กบั	1	เส่ยง	ก้�ดเยย่ร์	ประเที่ศไที่ยเปน็้บรษัิัที่	ใน้เคร่อของเดอะก้�ดเยย่ร	์ไที่ร์	แอน้ด	์รบัเบอร์	คอมปะน่้	ซ่ึ�งถืือหุน้้ใน้บรษัิัที่	ที่ั�งสิ�น้	4,942,418	
หุ้น้	คิดเป็น้ร้อยละ	66.79	ของหุ้น้ที่ั�งหมดของบริษััที่	จำาน้วน้หุ้น้ที่่�เหลือร้อยละ	33.21	ถืือโดยผู้้้ถืือหุ้น้รายย่อย

เดอะก้�ดเย่ยร์	 ไที่ร์	แอน้ด์	 รับเบอร์	คอมปะน้่ก้�ดเย่ยร์	 เป็น้หน้ึ�งใน้	บริษััที่ผู้้้ผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์รายใหญ่ที่่�ใหญ่ที่่�สุดของโลก	โดยม่พนั้กงาน้มากกว่า	 
62,000	คน้	โรงงาน้ผู้ลิต่	46	แห่งใน้	21	ประเที่ศที่ั�วโลก	ก้�ดเย่ยร์ม่ศ้น้ย์น้วัต่กรรม	2	แห่ง	ต่ั�งอย้่ที่่�เมืองแอครอน้	รัฐโอไฮโอ	สหรัฐอเมริกา	และเมืองโคลมาร์	เบิร์ก	 
ใน้ลักเซ่มเบิร์ก	โดยม่น้โยบายมุ่งพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์	และบริการด้วยเที่คโน้โลย่และกระบวน้การผู้ลิต่ที่่�ลำ�าสมัยเพ่�อเป็น้ต่้น้แบบมาต่รฐาน้อุต่สาหกรรมยาน้ยน้ต่์

การเป็นี้เจ้าข่องข่องก่�ดเยียร์ประเทีศไทีย

ความสัมพันธ์กับักล้่มธ้รกิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่
เดอะก้�ดเยย่ร	์ไที่ร	์แอน้ด	์รบัเบอร	์คอมปะน้	่ได้ใหส้ทิี่ธใิน้การใชำเ้คร่�องหมายการคา้	สทิี่ธบิตั่รการผู้ลติ่	และการใหบ้ริการที่างดา้น้เที่คน้คิ	เคร่�องจกัร	วตั่ถืดุบิ	

เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศและการบริหารงาน้	รวมถืึงน้โยบายการดำาเน้ิน้งาน้แก่ก้�ดเย่ยร์	ประเที่ศไที่ย	ดังรายละเอ่ยดที่่�กล่าวไว้ใน้หัวข้อรายการระหว่างกัน้

1.4 จำานวนท่้นจดท่ะเบัียนและท่้นชำาระแล�ว

ชิ่�อบริษัที บริษัที ก่�ดเยียร์ (ประเทีศไทีย) จำากัด (มหาชินี้)

จำาน้วน้ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้ 74,000,000	บาที่

จำาน้วน้ทีุ่น้ชำำาระแล้ว 74,000,000	บาที่

หุ้น้สามัญ 7,400,000	หุ้น้

ม้ลค่าหุ้น้ละ 10	บาที่

ต่ลาดหลักที่รัพย์ที่่�จดที่ะเบ่ยน้ ต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย

ชำื�อย่อหลักที่รัพย์ของบริษััที่ GYT

• หุ้นี้ประเภทีอ่�นี้ทีี�มีสิทีธุิหร่อเง่�อนี้ไข่แตกต�างจากหุ้นี้สามัญ
-ไม่ม่-

• ข่้อตกลังระหว�างผ่้ถ่อหุ้นี้
-ไม่ม่-
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ผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสม้ดท่ะเบัียนล่าส้ด วันท่ี� 29 พฤษัภาคม 2563

ผ่้ถ่อหุ้นี้รายใหญ� จำานี้วนี้หุ้นี้ % ข่องจำานี้วนี้หุ้นี้ทีั�งหมด

1. THE	GOODYEAR	TIRE	&	RUBBER	COMPANY 4,942,418 66.79

2. บริษััที่	บุญเพิ�มพูน้	จำากัด 419,160 5.66

3. บริษััที่	ศรีค่รีเอน้เต่อร์ไพร์ส	จำากัด 209,864 2.84

4. บริษััที่	ศรีพี�น้้อง	จำากัด 208,240 2.81

5. BNP	PARIBAS	SECURITIES	SERVICES,	LONDON	BRANCH 206,800 2.79

6. BNP	PARIBAS	SECURITIES	SERVICES,	LONDON	BRANCH 143,000 1.93

7. บริษััที่	บุญที่รง	จำากัด 141,900 1.92

8. บริษััที่	ไที่ยเอ็น้วีด่อาร์	จำากัด 93,500 1.26

9. บริษััที่	เต่ชำะไพบ้ลย์	จำากัด 73,480 0.99

10. กองทีุ่น้เปิด	อเบอร์ด่น้	สแต่น้ดาร์ด	โกรที่ 66,400 0.90

หมายเหตุ่	ผู้้้ลงทีุ่น้สามารถืด้ข้อม้ลผู้้้ถืือหุ้น้ที่่�เป็น้ปัจจุบัน้ได้จากเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	ก่อน้การประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้

(2) กล้่มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ท่ี�โดยพฤติการณ์มีอิท่ธิพลต่อการกำาหุ้นดนโยบัายการจัดการหุ้ร่อการดำาเนินงานของบัริษััท่อย่างมีนัยสำาคัญ

ผ่้ถ่อหุ้นี้รายใหญ� จำานี้วนี้หุ้นี้ % ข่องจำานี้วนี้หุ้นี้ทีั�งหมด

1. THE	GOODYEAR	TIRE	&	RUBBER	COMPANY 4,942,418 66.79

(3) ข�อตกลงระหุ้ว่างผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่�องท่ี�มีผู้ลกระท่บัต่อการออกและเสนอขายหุ้ลักท่รัพย์ หุ้ร่อการบัริหุ้ารงาน 
ของบัริษััท่

-	ไม่ม่-

1.5 การออกหุ้ลักท่รัพย์อื�น

-ไม่ม่-

1.6 นโยบัายการจ่ายเงินปันผู้ล

บริษััที่ฯ	ไม่ม่น้โยบายการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ล	และต่ามข้อบังคับของบริษััที่ฯ	เก่�ยวกับการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ลระบุว่า	ห้ามมิ	ให้แบ่งเงิน้ปัน้ผู้ลจากเงิน้ประเภที่อื�น้ 
น้อกเหน้ือจากเงิน้กำาไร	รวมที่ั�งกำาไรสะสม	ใน้กรณ่ที่่�บริษััที่ยังม่ยอดขาดทีุ่น้สะสมอย้่ห้ามมิให้แบ่งเงิน้ปัน้ผู้ล

ข�อม้ลการจ่ายเงินปันผู้ลย�อนหุ้ลัง 3 ปีของบัริษััท่

 รอบผลัประกอบการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

กำาไรสุที่ธิ	(ล้าน้บาที่) -175.87 -60.60 33.80

อัต่รากำาไรสุที่ธิต่่อหุ้น้	(บาที่) -23.77 -8.19 4.57

อัต่ราเงิน้ปัน้ผู้ลต่่อหุ้น้	(บาที่) 0 0 5.00

อัต่ราเงิน้ปัน้ผู้ล	(%) 0 0 5.43

อัต่ราการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ลต่่อกำาไรสุที่ธิ	(%) 0 0 109

เงิน้ปัน้ผู้ลรวมที่ั�งสิ�น้	(ล้าน้บาที่) 0 0 37
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2. การบัริหุ้ารจัดการความเสี�ยง

2.1 ความเสี�ยงต่อการดำาเนินธ้รกิจของบัริษััท่

2.1.1 ความเสี�ยงด�านการเงิน

ก) คู่วามเสี�ยงจากอัตราแลักเปลัี�ยนี้
บริษััที่ฯ	ม่ธุรกรรมการส่งออก,	น้ำาเข้า	และเงิน้ก้้ยืมระยะยาวเป็น้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศ		ซ่ึ�งม่ความเส่�ยงจากอัต่ราแลกเปล่�ยน้เน้ื�องจากม่ล้กหน้่�,	เจ้าหน้่�	 

และหน้่�สิน้ใน้สกุลเงิน้ต่่างๆ		ธุรกรรมส่วน้ใหญ่ของบริษััที่เป็น้สกุลเงิน้ดอลลาร์สหรัฐ
กำาไร/ขาดทีุ่น้จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้ใน้งบกำาไรขาดทีุ่น้มาจากการเปล่�ยน้แปลงม้ลค่าของสิน้ที่รัพย์/หน้่�สิน้ที่่�เป็น้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศ	บริษััที่ฯ	รับร้้ 

กำาไร	(ขาดทีุ่น้)	จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้สุที่ธิดังน้่�;	

ลั้านี้บาที 2563 2562 2561

กำาไร	(ขาดทีุ่น้)	จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้,	สุที่ธิ 16.26 11.36 (6.38)

บริษััที่ฯ	 ไม่ม่น้โยบายใน้การใชำ้อนุ้พัน้ธ์ที่างการเงิน้เพ่�อบริหารความเส่�ยงอัน้เกิดจากความผู้ัน้ผู้วน้จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศ	 
อย่างไรก็ต่ามผู้้้บริหารอาจพิจารณาเลือกใชำ้สัญญาแลกเปล่�ยน้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศล่วงหน้้าเพ่�อป้องกัน้ความเส่�ยงที่่�อาจเกิดข้�น้จากความผู้ัน้ผู้วน้ของ 
อัต่ราแลกเปล่�ยน้เป็น้เฉพาะกรณ่

ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	พ.ศ.	2563	บริษััที่ฯ	ไม่ม่สัญญาซ่ื�อขายเงิน้ต่ราต่่างประเที่ศล่วงหน้้าที่่�เปิดสถืาน้ะไว้

ข่) คู่วามเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย
บริษััที่ฯ	ได้ดอกเบ่�ยรับจากเงิน้สดและรายการเท่ี่ยบเที่่าเงิน้สด	และเงิน้ลงทีุ่น้ระยะสั�น้	บริษััที่	บริหารความเส่�ยงจากอัต่ราดอกเบ่�ยโดยการฝ่ากเงิน้สด	

รายการเที่่ยบเที่่าเงิน้สด	และเงิน้ลงทีุ่น้โดยให้ม่ระยะเวลาครบกำาหน้ดไถื่ถือน้และอัต่ราดอกเบ่�ยที่่�แต่กต่่างกัน้	บริษััที่ฯ	ไม่ม่สิน้ที่รัพย์ที่่�ต่้องอ้างอิงอัต่ราดอกเบ่�ย
อย่างม่สาระสำาคัญ

คู่) คู่วามเสี�ยงจากสินี้เชิ่�อ
เน้ื�องจากบริษััที่	ม่ล้กค้าจำาน้วน้มากรายที่่�ครอบคลุมถืึงล้กค้าท่ี่�เป็น้ผู้้้ผู้ลิต่	ผู้้้จัดจำาหน่้ายและผู้้้บริโภค	ซึ่�งบริษััที่ฯจะพิจารณาความเส่�ยงจากสิน้เชืำ�อ 

เป็น้แต่่ละรายล้กค้า	โดยพิจารณาจากผู้ลการจัดระดับความน่้าเชืำ�อถืือใน้กรณ่ท่ี่�ล้กค้าม่การถ้ืกจัดระดับดังกล่าวอย่างเป็น้อิสระ		ใน้กรณ่ท่ี่�ล้กค้าไม่ม่การถ้ืกจัดระดับ
ความน่้าเชืำ�อถืือ	บริษััที่ฯจะใช้ำการควบคุมความเส่�ยงเพ่�อประเมิน้คุณภาพสิน้เชืำ�อของล้กค้า	โดยพิจารณาจากสถืาน้ะที่างการเงิน้,	ประสบการณ์ใน้อด่ต่	และปัจจัยอื�น้ๆ		
ซึ่�งการประเมิน้ความเส่�ยงแต่่ละรายเป็น้ไปต่ามข้อกำาหน้ดโดยบอร์ดบริหาร		ซึ่�งฝ่่ายบริหารได้ม่การควบคุมด้แลการปฏิิบัติ่ให้เป็น้ไปต่ามข้อบังคับเก่�ยวกับการให้สิน้เชืำ�อ
กับล้กค้าอย่้เสมอ		ดังนั้�น้	ฝ่่ายบริหารเชืำ�อว่าไม่ม่ความเส่�ยงจากการให้สิน้เชืำ�อใน้ล้กหน่้�การค้ามากไปกว่าจำาน้วน้ท่ี่�สำารองไว้เผืู้�อการเรียกชำำาระหน่้�ไม่ได้	

บริษััที่ฯ	ไม่ม่ความเส่�ยงจากการกระจุกตั่วของสิน้เชำื�อท่ี่�เก่�ยวข้องกับเงิน้สดและรายการเที่่ยบเท่ี่าเงิน้สดบริษััที่	ฝ่ากเงิน้ไว้กับสถืาบัน้ที่างการเงิน้ 
ที่่�น่้าเชำื�อถืือหลายแหง่	โดยน้โยบายของบรษิัทัี่	จะจำากดัความเส่�ยงโดยการกระจายเงนิ้ฝ่ากไมจ่ำากดัเฉพาะสถืาบนั้การเงนิ้แห่งใดแหง่หน้ึ�ง	และสำาหรบัเงิน้สดสว่น้เกนิ้
จะน้ำาไปลงทีุ่น้ใน้เงิน้ลงทีุ่น้ที่่�ม่ความเส่�ยงต่ำ�าหร่อเงิน้ลงทีุ่น้ที่่�ม่ความน้่าเชำื�อถืือส้งที่่�ครบกำาหน้ดชำำาระ	90	วัน้	บริษััที่	ไม่เคยประสบผู้ลขาดทีุ่น้จากเงิน้ลงทีุ่น้ดังกล่าว

ง) คู่วามเสี�ยงด้านี้สภาพคู่ลั�อง
บริษััที่ฯ	บริหารจำาน้วน้เงิน้สดที่่�ม่อย่างเพียงพอและเงิน้ลงทีุ่น้ใน้หลักที่รัพย์ที่่�ม่ต่ลาดรองรับโดยการหาแหล่งเงิน้ทีุ่น้แสดงให้เห็น้ได้จากการที่่�ม่วงเงิน้ 

ใน้การก้้ยืมที่่�ได้ม่การต่กลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ	และความสามารถืใน้การปิดสถืาน้ะที่างการต่ลาด

2.1.2 ความเสี�ยงด�านวัตถื้ดิบั

บริษััที่ฯ	จัดซ่ื�อวัต่ถืุดิบเพ่�อใชำ้ใน้การผู้ลิต่	ที่ั�งจากผู้้้ค้าใน้ประเที่ศและต่่างประเที่ศ	ยางธรรมชำาต่ิ	ยางสังเคราะห์	ผู้งคาร์บอน้ด์แบล็ค	เส้น้ใยสังเคราะห์	 
และเคม่ภัณฑ์์ต่่าง	ๆ	เป็น้วัต่ถุืดิบที่่�สำาคัญใน้การผู้ลิต่ยางรถืยน้ต์่	ซ่ึ�งวัต่ถุืดิบใน้แต่่ละชำน้ิดสามารถืจัดหาได้จากผู้้้ผู้ลิต่ที่ั�งใน้ประเที่ศและต่่างประเที่ศ	บริษััที่ฯ	 
ไดก้ำาหน้ดน้โยบายการจัดซ่ื�อวัต่ถุืดบิ	การประเมิน้คุณภาพ	การบริหารจัดการวัต่ถุืดบิอย่างเป็น้ระบบ	และจัดที่ำาแผู้น้รองรับกรณ่เกิด	ภาวะการขาดแคลน้วัต่ถุืดบิ	
หรอ่ความผู้นั้ผู้วน้ของราคาวตั่ถืดุบิ	บรษิัทัี่รว่มมอืกบับรษิัทัี่ใน้เคร่อก้�ดเยย่ร์ใน้กลุม่	ประเที่ศอาเซ่ย่น้	เพ่�อปอ้งกนั้และบรหิารความเส่�ยงที่่�อาจเกดิจากการขาดแคลน้
วัต่ถืุดิบและการผู้ัน้ผู้วน้ของราคา	วัต่ถืุดิบร่วมกัน้	ซ่ึ�งจากความร่วมมือกัน้น้่�	ที่ำาให้บริษััที่	ม่ความมั�น้ใจใน้แผู้น้รองรับปัญหาและความเส่�ยง	และมั�น้ใจ	ว่าสามารถื
รับมือกรณ่เกิดการขาดแคลน้วัต่ถืุดิบได้	ซ่ึ�งจะลดความเส่ยหายต่่อการผู้ลิต่ของบริษััที่

2.1.3 ความเสี�ยงจากล้กค�าหุ้ลัก (บัริษััท่ ก้�ดเยียร์ สิงคโปร์)

ล้กค้าหลักของบริษััที่ฯ	คือ	บริษััที่ก้�ดเย่ยร์สิงคโปร์		และเน้ื�องจากที่ั�งสองบริษััที่อย้่ภายใต่้กลุ่มบริษััที่เด่ยวกัน้	ดังน้ั�น้ความเส่�ยงที่่�จะส้ญเส่ยล้กค้าหลักน้ั�น้
จึงลดลง	

2.1.4 ความเสี�ยงจากการท่ี�ธ้รกิจถื้กขับัเคลื�อนโดยบัริษััท่แม่ เช่น ด�านวิศวกรรม/องค์ความร้� (know-how)/เคร่�องหุ้มายการค�า/อื�นๆ

บริษััที่ฯ	จะกำาหน้ดวัต่ถุืประสงค์และกลยุที่ธ์การดำาเนิ้น้งาน้เองโดยใช้ำกลยุที่ธ์โดยรวมของกลุ่มเป็น้แน้วที่าง		ซ่ึ�งวัต่ถุืประสงค์โดยที่ั�วไปน้ั�น้จะเน้้น้ไปที่่� 
การปรับปรุงกระบวน้การผู้ลิต่เพ่�อให้ได้ต่้น้ทีุ่น้การผู้ลิต่ที่่�ต่ำ�าที่่�สุดใน้ขณะที่่�สามารถืส่งมอบผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพด่ที่่�สุด	ต่ลอดจน้การพัฒน้าความสัมพัน้ธ์ 
กับต่ัวแที่น้จำาหน้่ายใน้ประเที่ศ	
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2.1.5 ความเสี�ยงจากเชื�อโควิท่-19 ระบัาดและผู้ลกระท่บัต่อบัริษััท่

ใน้ปี	2563	การระบาดของเชำื�อโควิด	19	 ได้ที่ำาให้เกิดการหยุดชำะงักไปทัี่�วโลกอย่างไม่เคยเป็น้มาก่อน้	 	บริษััที่ฯได้ต่อบสน้องต่่อเหตุ่การณ์น้่� 
ด้วยการเปล่�ยน้ร้ปแบบการที่ำางาน้และรวมถึืงด้แลถืึงสวัสดิภาพของพนั้กงาน้		บริษััที่ฯ	ได้ม่การออกมาต่รการโดยที่ัน้ที่่เพ่�อปกป้องธุรกิจของบริษััที่และเพ่�อให้ 
ยังสามารถืให้บริการล้กค้าได้ต่่อไป	

2.2 ความเสี�ยงด�านการตลาด

2.2.1 ตลาดโรงงานประกอบัรถืยนต์ (Original Equipment Market: OEM)

ความเส่�ยงด้าน้การต่ลาดของต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต์่		คือ	การแปรผัู้น้ต่ามต่ลาดรถืยน้ต์่	ซึ่�งความต้่องการใช้ำยางรถืยน้ต์่ของต่ลาด		OEM	ข้�น้อย่้กับ 
ปริมาณการผู้ลิต่รถืยน้ต์่ของผู้้้ประกอบธุรกิจยาน้ยน้ต์่ที่่�ม่ฐาน้การผู้ลิต่ใน้ประเที่ศ	ซ่ึ�งก้�ดเย่ยร์ได้ประเมิน้ความเส่�ยงใน้จุดน่้�ไว้แล้ว	และบริหารจัดการความเส่�ยง
ด้วยการเพิ�มยอดจำาหน้่ายใน้ต่ลาดอื�น้	รวมถืึงการหาฐาน้ล้กค้าใน้อน้าคต่ของต่ลาด	OEM	เพิ�มมากข้�น้

สัดส่วน้รายได้ของต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต่์ดังน้่�	

สัดส�วนี้รายได้ 2563 2562 2561

ต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต่์ 11% 13% 10%

2.2.2 ตลาดยางรถืยนต์ท่ดแท่น (Replacement Market)

ความต่้องการใชำ้ยางรถืยน้ต่์ใน้ต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้	(Replacement	Market)	ข้�น้อย้่กับปริมาณรถืใน้ประเที่ศไที่ยและจำาน้วน้กิโลเมต่รที่่�ขับเคลื�อน้	
จำาน้วน้รถืยน้ต่์ที่่�จดที่ะเบ่ยน้ใน้ประเที่ศไที่ยเพิ�มข้�น้อย่างต่่อเน้ื�องใน้ชำ่วงหลายปีที่่�ผู้่าน้มา	แต่่ผู้้้บริโภคเริ�มชำะลอการเปล่�ยน้ยางรถืยน้ต่์

จำาน้วน้แบรน้ด์ของยางและผู้้้จัดจำาหน้่ายยางรถืยน้ต่์ใน้ประเที่ศไที่ยที่่�เพิ�มส้งข้�น้		ที่ำาให้ต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ม่ภาวะการแข่งขัน้ที่่�ส้งข้�น้ต่ามไปด้วย	 
โดยเฉพาะการเข้ามาที่ำาต่ลาดของยางรถืยน้ต่์ของแบรน้ด์อื�น้ซ่ึ�งใชำ้กลยุที่ธ์ราคาที่ำาให้ภาวะการแข่งขัน้ใน้ต่ลาดส้งมากยิ�งข้�น้	อ่กปัจจัยหน้ึ�งคือราคาวัต่ถืุดิบ 
ที่่�เป็น้ปัจจัยหลักของยุที่ธศาสต่ร์ด้าน้ราคา

ความผู้นั้ผู้วน้ของราคาวตั่ถืดุบิก็เปน็้องคป์ระกอบท่ี่�มผู่้ลอยา่งมากต่่อผู้ลกำาไรของ	บรษัิัที่	ความเส่�ยงที่่�เก่�ยวขอ้งน้ั�น้ลดลงดว้ยกลยทุี่ธก์ารกำาหน้ดราคา
ที่่�แม่น้ยำา

ความไม่แน้่น้อน้ที่างการเมืองยังประเมิน้ว่าเป็น้ปัจจัยสำาคัญที่่�ส่งผู้ลกระที่บต่่อการเต่ิบโต่ของต่ลาดโดยรวม
เน้ื�องจากสภาวะต่ลาดที่่�ม่ความไม่แน่้น้อน้	ก้�ดเย่ยร์ ได้ใช้ำกลยุที่ธ์เพ่�อขยายช่ำองที่างการจัดจำาหน้่ายและเพิ�มการรับร้้แบรน้ด์	 รักษัาความยืดหยุ่น้ 

ใน้การดำาเน้ิน้งาน้
สัดส่วน้รายได้ของต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ดังน้่�	

สัดส�วนี้รายได้ 2563 2562 2561

ต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ 28% 21% 23%

2.2.3 ตลาดยางเคร่�องบัิน

ปัจจัยเส่�ยงสำาหรับต่ลาดยางเคร่�องบิน้เก่�ยวข้องกับการควบคุมไวรัส	Covid-19	ซ่ึ�งส่งผู้ลให้ม่กฎระเบ่ยบภายหลังจากที่่�ม่การแพร่ระบาด	ที่ั�งน้่�	 
การเริ�มฉ่ดวัคซ่่น้ไวรัส	Covid-19	น้ำาซ่ึ�งความหวังอัน้ริบหรี�	ใน้ขณะที่่�ความรวดเร็วของการฉ่ดวัคซ่่น้และการปรับตั่วของรัฐบาลเก่�ยวกับข้อจำากัดการเดิน้ที่าง 
ที่างอากาศใน้ประเที่ศและระหว่างประเที่ศน้ั�น้จะส่งผู้ลโดยต่รงต่่อการฟื่่�น้ต่ัวของความต่้องการใน้ต่ลาด

เศรษัฐกิจโลกจะเป็น้อ่กปัจจัยหน้ึ�งที่่�ส่งผู้ลต่่อความต่้องการใน้ยางเคร่�องบิน้	แม้ว่าไวรัส	Covid-19จะส่งผู้ลกระที่บต่่อเศรษัฐกิจโลกอย่างมากใน้ปี	2563	
แต่่สัญญาณเชิำงบวกของการฟ่ื่�น้ต่ัวได้แสดงให้เห็น้ใน้หลายประเที่ศตั่�งแต่่ปลายปี	2563	โดยเฉพาะใน้ภ้มิภาคเอเชำ่ยแปซิ่ฟิื่ก	และแม้ว่าจะยังคงม่ความไม่แน้่น้อน้	 
แต่่แน้วโน้้มการเติ่บโต่ใน้ระยะยาวของอุต่สาหกรรมยางเคร่�องบิน้ยังคงม่อย่้	 เคร่�องบิน้ใหม่ใน้ภ้มิภาคเอเชำ่ยแปซิ่ฟื่ิกม่การเพิ�มข้�น้อย่างต่่อเน้ื�องโดยเฉพาะ 
ใน้ประเที่ศจ่น้	อิน้โดน้่เซ่่ย	และอิน้เด่ย	ต่ลาดยางเคร่�องบิน้คาดว่าจะกลับส้่การเต่ิบโต่เมื�อการใชำ้ชำ่วิต่กลับมาส้่ภาวะปกต่ิใหม่	(new	normal)

จากการที่่�เคร่�องบิน้โบอิ�ง	737	Max	ได้รับอนุ้มัต่ิความสมควรเดิน้อากาศ	(airworthiness)	โดยสำาน้ักงาน้การบิน้พลเร่อน้สหรัฐฯ	(FAA)	และสำาน้ักงาน้
ความปลอดภัยด้าน้การบิน้ยุโรป	(EASA)	จะส่งผู้ลต่่อความต้่องการยางเคร่�องบิน้ซ่ึ�งผู้ลิต่โดยโรงงาน้ของก้�ดเย่ยร์	ประเที่ศไที่ย	ดังนั้�น้หากเท่ี่�ยวบิน้เชำิงพาณิชำย์
ของเคร่�องบิน้โบอิ�ง	737	Max	กลับมาบิน้ได้ใน้อน้าคต่อัน้ใกล้ย่อมผู้ลักดัน้ให้เกิดความต่้องการยางเคร่�องบิน้ที่่�เพิ�มข้�น้

สัดส่วน้รายได้ของต่ลาดยางเคร่�องบิน้ดังน้่�	

สัดส�วนี้รายได้ 2563 2562 2561

ต่ลาดยางยางเคร่�องบิน้ 30% 41% 39%
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2.2.4 ความเสี�ยงต่อการลงท่้นของผู้้�หุ้ลักท่รัพย์

บริษััที่	เดอะ	ก้�ดเย่ยร์ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	จำากัด	ที่่�จดที่ะเบ่ยน้และต่ั�งอย้่ใน้สหรัฐอเมริกา	ถืือหุ้น้ของบริษััที่จำาน้วน้ร้อยละ	66.79	ของจำาน้วน้หุ้น้
ที่่�ออกจำาหน้่าย	ดังน้ั�น้	บริษััที่จึงอย่้ภายใต้่การควบคุมของ	บริษััที่เดอะ	ก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	จำากัด	ใน้การดำาเนิ้น้กิจการและการบริหารงาน้ 
ของบริษััที่	บริษััที่ฯ	ต่้องอาศัยความร่วมมือกับบริษััที่	เดอะ	ก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	จำากัด	ใน้ด้าน้เที่คโน้โลย่ใน้การผู้ลิต่	เที่คโน้โลย่ที่างด้าน้วัต่ถืุดิบ	
การพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์	การจำาหน้่ายผู้ลิต่ภัณฑ์์	เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศและการบริหารงาน้	การพ่�งพาน้ั�น้บริษััที่	ม่ความเส่�ยงใน้ดำาเน้ิน้ธุรกิจอย่างต่่อเน้ื�องถื้าหาก
ม่การเปล่�ยน้แปลงจากผู้้้ถืือหุ้น้หลักของบริษััที่

2.3 คู่วามเสี�ยงจากโรคู่ระบาด

ใน้ปี	2563	จากสถืาน้การณ์การแพร่ระบาดของเชำื�อไวรัสโคโรน้า	2019	ที่ั�วโลก	บริษััที่ฯ	ยังคงมาต่รการใน้การรับมือกับการระบาดของโควิด-19	 
ใน้การด้แลสุขภาพและความเป็น้อย่้ที่่�ด่ของพน้ักงาน้	ล้กค้า	และสังคม	และได้ม่การวางแผู้น้ความต่่อเน้ื�องที่างธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan)	รวมถึืง 
ให้ความสำาคัญอย่างยิ�งใน้เร่�องความปลอดภัยของพน้ักงาน้	ล้กค้าและผู้้้เก่�ยวข้อง	โดยม่อุปกรณ์และระบบเที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศสำาหรับพนั้กงาน้ที่่�เก่�ยวข้อง 
เพ่�อให้สามารถืที่ำางาน้จากที่่�บ้าน้ได้	น้อกจากน้่�ยังม่การใชำ้มาต่รการป้องกัน้	Covid-19	เพ่�อความปลอดภัยของผู้้้ที่่�ที่ำางาน้ใน้โรงงาน้และสำาน้ักงาน้ทีุ่กคน้	

2.4 คู่วามเสี�ยงจากการคู่ำ�าประกันี้

บริษััที่ฯ	ได้วางหนั้งสือคำ�าประกัน้กับกรมสรรพากรจำาน้วน้	139	ล้าน้บาที่	เพ่�อให้กรมสรรพากรสามารถืคืน้เงิน้ภาษ่ัม้ลค่าเพิ�มจำาน้วน้	139	ล้าน้บาที่ 
ให้แก่บริษััที่ได้ใน้ระหว่างที่่�การต่รวจสอบภาษั่ม้ลค่าเพิ�มยังไม่เสร็จสิ�น้	 โดยบริษััที่ฯได้รับเงิน้ภาษ่ัคืน้ใน้ระหว่างปี	พ.ศ.	2562	ใน้ขณะที่่�การต่รวจสอบยังคง 
ดำาเน้ิน้ต่่อไปใน้	ปี	พ.ศ.	2563	และจากการพูดคุยกับเจ้าหน้้าที่่�ต่รวจสอบเบื�องต่้น้ยังไม่พบความเส่�ยงที่่�สรรพากรจะม่การยกเลิกการคืน้ภาษั่ดังกล่าว

3. การขับัเคลื�อนธ้รกิจเพ่�อความยั�งยืน

3.1 นโยบัายและเป้าหุ้มายการจัดการด�านความยั�งยืน

Goodyear Better Future เป็น้ส่วน้หนึ้�งของกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจของเรา	เรามุ่งเน้้น้ไปท่ี่�ประเด็น้สำาคัญหลายประการท่ี่�ช่ำวยขับเคลื�อน้ผู้ลลัพธ์ที่างธุรกิจท่ี่�ยั�งยืน้

วิสัยท่ัศน์ของเรา
สร�างอนาคตท่ี�ดีกว่าเพ่�อใหุ้�โลกก�าวไป

ก้�ดเย่ยร์ได้พัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการที่่�ที่ำาให้โลกก้าวไปข้างหน้้า	ตั่�งแต่่ยาน้พาหน้ะต่อบสน้องฉุกเฉิน้ที่่�ชำ่วยชำ่วิต่ใน้แต่่ละวัน้ไปจน้ถืึงเคร่�องบิน้ที่่�ที่ำาให้ 
การเดิน้ที่างที่ั�วโลกเป็น้ไปได้ที่ั�งรถืยน้ต์่	SUV	และรถืบรรทุี่กที่่�พาผู้้้คน้กลับบ้าน้ไปหาครอบครัว	ยางก้�ดเย่ยร์ม่บที่บาที่สำาคัญใน้การน้ำาผู้้้คน้มารวมกัน้และที่ำาให้
การขน้ส่งเป็น้ไปได้	

ใน้การแสวงหาการเคลื�อน้ไหวไปข้างหน้้าอย่างไม่หยุดยั�งก้�ดเย่ยร์กำาลังพัฒน้าอย่างต่่อเนื้�องใน้ขณะที่่�เราพยายามปรับปรุงประสิที่ธิภาพของเรา	 
น้อกเหนื้อจากการปรับปรุงคุณภาพของผู้ลิต่ภัณฑ์์อย่างต่่อเน้ื�องและการพัฒน้าเที่คโน้โลยท่ี่่�เป็น้น้วัต่กรรมใหม่	ๆ 	แลว้เรายังต้่องที่ำางาน้เพ่�อสร้างอน้าคต่ที่่�ดก่วา่
สำาหรับโลกรอบต่ัวเรา	

เสาหุ้ลักของเรา

3.2 การจัดการผู้ลกระท่บัต่อผู้้�มีส่วนได�เสียในหุ้่วงโซ่ค้ณค่าของธ้รกิจ

3.2.1 หุ้่วงโซ่ค้ณค่าของธ้รกิจ 

บริษััที่ฯ	คำาน้ึงถืึงกลุ่มผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ย	ต่ลอดจน้บริหารจัดการความยั�งยืน้ของกิจกรรมต่ลอดห่วงโซ่่คุณค่าของธุรกิจ	 ได้แก่	การจัดหาวัต่ถืุดิบ 
ใน้กระบวน้การผู้ลิต่	การพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์	การจัดซ่ื�อจัดจ้าง	การขน้ส่งผู้ลิต่ภัณฑ์์	และการจัดจำาหน้่ายผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการ	เพ่�อต่อบสน้องต่่อความต่้องการ
และความคาดหวังของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทีุ่กฝ่่าย
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3 .2.2 การวิเคราะหุ้์ผู้้�มีส่วนได�เสียในหุ้่วงโซ่ค้ณค่าของธ้รกิจ

กลุ่มผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยของบริษััที่ฯ	ประกอบด้วยพนั้กงาน้	ชุำมชำน้	ตั่วแที่น้จำาหน้่าย	ผู้้้บริโภค	ภาครัฐ	ผู้้้ถืือหุ้น้	ผู้้้ผู้ลิต่วัต่ถืุดิบ	สื�อสารมวลชำน้	และ	NGO	 
โดยม่ประเด็น้สำาคัญด้าน้ความยั�งยืน้ที่่�บริษััที่ได้ดำาเน้ิน้การ	คือ

1) บุคู่ลัากร	สะที่้อน้ถืึงแน้วที่างการดำาเน้ิน้งาน้โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็น้ธรรม	การเคารพสิที่ธิมนุ้ษัยชำน้	และการปฏิิบัต่ิต่่อแรงงาน้ 
อยา่งเปน็้ธรรม	บรษิัทัี่ใหค้วามสน้บัสน้นุ้วฒัน้ธรรมความปลอดภยั	และคณุภาพชำว่ติ่ที่่�ด	่ที่ั�งใน้ขณะปฏิิบตั่งิาน้	และน้อกเวลางาน้	ประสาน้ไปกบัการเรยีน้ร้น้้โยบาย
ของก้�ดเย่ยร์ที่่�ต่้องปฏิิบัต่ิต่น้ด้วยความซ่ื�อสัต่ย์สุจริต่	และให้ความเคารพต่่อกัน้

2) ผลัิตภัณฑ์์	สะที่้อน้ถืึงแน้วที่างการดำาเน้ิน้งาน้โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็น้ธรรมและความรับผู้ิดชำอบต่่อผู้้้บริโภค	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของบริษััที่ 
เป็น้ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพส้ง	และเปี�ยมไปด้วยน้วัต่กรรม	เพ่�อต่อบสน้องความต่้องการของล้กค้า	และเป็น้ผู้้้น้ำาใน้ต่ลาดกลุ่มเป้าหมายที่่�เราเลือก	ซ่ึ�งเป็น้กลยุที่ธ์
หลักของบริษััที่	เพ่�อสร้างความเต่ิบโต่ที่างเศรษัฐกิจอย่างยั�งยืน้	ซ่ึ�งจะสะที่้อน้กลับมาส้่การเต่ิบโต่อย่างแข็งแกร่งของบริษััที่

3) สิ�งแวดลั้อม	สะที่้อน้ถืึงแน้วที่างการดำาเน้ิน้งาน้โดยการด้แลรักษัาสิ�งแวดล้อม	และการร่วมพัฒน้าชำุมชำน้หร่อสังคม	บริษััที่เป็น้ส่วน้หน้ึ�งที่่�กระตุ้่น้ 
ความรับผู้ิดชำอบด้าน้สิ�งแวดล้อมไปยังล้กค้า	พน้ักงาน้	ผู้้้ถืือหุ้น้	ชำุมชำน้	และค้่ค้าของบริษััที่	ซ่ึ�งกิจกรรมต่่าง	ๆ	ของบริษััที่สะที่้อน้ถืึงความรับผู้ิดชำอบสอดคล้องกับ
วัต่ถืุประสงค์ของบริษััที่ที่่�มุ่งส้่การเต่ิบโต่อย่างยั�งยืน้	

4) ชิุมชินี้	สะที่้อน้ถืึงแน้วที่างการดำาเน้ิน้งาน้โดยการด้แลรักษัาสิ�งแวดล้อม	และการร่วมพัฒน้าชำุมชำน้หร่อสังคม

3.3 การจัดการด�านความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดล�อม

3.3.1 นโยบัายและแนวปฏิิบััติด�านสิ�งแวดล�อม 

น้โยบายของก้�ดเย่ยร์คือ	ผู้ลิต่	จัดการและกำาจัดที่ิ�งวัสดุอย่างรับผู้ิดชำอบต่่อสิ�งแวดล้อม	โดยที่างบริษััที่กำาหน้ดให้พนั้กงาน้ต้่องปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย 
และกฎระเบ่ยบที่่�ม่ผู้ลบังคับใชำ้อย่างเคร่งครัด	น้อกจากน้่�ก้�ดเย่ยร์ยังคงมุ่งมั�น้อนุ้รักษั์ที่รัพยากรธรรมชำาต่ิและลดของเส่ย	รวมที่ั�งคาดหวังให้พน้ักงาน้ทีุ่กคน้ 
ม่ส่วน้ร่วมใน้ด้าน้การอนุ้รักษั์อย่างยั�งยืน้

3.3.2 ผู้ลการดำาเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม 

การจัดการข่องเสียทีี�เกิดจากกระบวนี้การผลัิตยาง 
ของเส่ยที่่�เกิดจากกระบวน้การผู้ลิต่	ประกอบด้วย	ของเส่ยที่่�ไม่เป็น้อัน้ต่ราย	ได้แก่	พลาสต่ิก	และยาง	เศษัไม้	เหล็ก	โลหะ	และของเส่ยที่่�เป็น้อัน้ต่ราย	ได้แก่	

ผู้้าปน้เป่�อน้น้ำ�ามัน้	สารเคม่หมดอายุ	น้ำ�ามัน้ใชำ้แล้ว	หลอดไฟื่ใชำ้แล้ว	ต่ลับหมึกเคร่�องถื่ายเอกสาร	ภาชำน้ะปน้เป่�อน้	กระป๋องส่
ก้�ดเย่ยร์จัดการกำาจัดของเส่ยทัี่�งสองประเภที่ใน้โรงงาน้อย่างม่ระบบ	โดยม่โรงกำาจัดขยะสำาหรับแยกขยะแต่่ละชำน้ิดเพ่�อขน้ย้ายไปกำาจัดต่ามกระบวน้การ

และมาต่รฐาน้	และม่การต่รวจสอบโดยผู้้้ต่รวจสอบอิสระ	อย่างน้้อยปีละ	2	ครั�งเพ่�อให้เป็น้ไปต่ามท่ี่�กฎหมายกำาหน้ด	และเพ่�อให้มั�น้ใจว่า	การผู้ลิต่สิน้ค้าของก้�ดเย่ยร์ 
จะไม่ก่อมลพิษัหร่อส่งผู้ลกระที่บใด	ๆ	ที่างด้าน้สิ�งแวดล้อมต่่อชำุมชำน้ใกล้เค่ยงโรงงาน้

การตรวจสอบคูุ่ณภาพนี้ำ�าทีิ�งจากกระบวนี้การผลัิต
บริษััที่ฯ	ลงทีุ่น้ก่อสร้างและเดิน้ระบบใน้การบำาบัดน้ำ�าเส่ยที่่�เกิดข้�น้จากกระบวน้การผู้ลิต่	โดยระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ยแบบต่กต่ะกอน้	(Activated	sludge)	 

อ่กที่ั�งม่การต่รวจวัดคุณภาพน้ำ�าหลังจากที่ำาการบำาบัดจากระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ยอ่กขั�น้	 เพ่�อให้มั�น้ใจว่าน้ำ�าที่่�เราได้ปล่อยออกส้่ลำารางสาธารณะน้ั�น้ม่คุณภาพ 
ผู้่าน้ต่ามมาต่รฐาน้ที่่�กำาหน้ด		พารามิเต่อร์ที่่�ต่รวจ	ได้แก่	ความเป็น้กรดและด่าง	(pH),	บ่โอด่	(BOD),	ซ่่โอด่	(COD),	สารแขวน้ลอย	(SS),	ไฮโดรเจน้ซ่ัลไฟื่ด์	(H2S),	
น้ำ�ามัน้และไขมัน้	(Oil	&	Grease)	โดยผู้้้ต่รวจสอบภายน้อกทีุ่ก	ๆ	1	เดือน้

การตรวจสอบคูุ่ณภาพอากาศทีี�ระบายออกจากโรงงานี้
บริษััที่ฯ	ได้ม่การต่รวจสอบปริมาณการปล่อยอากาศที่่�ระบายออกจากปล่องระบายอากาศที่่�ออกจากโรงงาน้	พารามิเต่อร์ท่ี่�ต่รวจ	ได้แก่	ปริมาณฝุ่่น้	

(TSP),	ก�าซ่ซ่ัลเฟื่อร์ไดออกไซ่ด์	(SO2),	ออกไซ่ด์ของไน้โต่รเจน้	(NOx	as	NO2),	ก�าซ่คาร์บอน้มอน้น้อกไซ่ด์	(CO),	ปริมาณค่าควัน้ดำา	(Opacity),	ออกซ่ิเจน้	(O2)	
โดยผู้้้ต่รวจสอบจากภายน้อกบริษััที่	ทีุ่ก	ๆ	6	เดือน้

ที่ั�งน้่�	ก้�ดเย่ยร์ไม่ม่ข้อร้องเรียน้จากชำุมชำน้ที่างด้าน้สิ�งแวดล้อมใน้ปี	2563	และ	3	ปีที่่�ผู้่าน้มา

3.4 การจัดการความยั�งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบัายและแนวปฏิิบััติด�านสังคม 

ก้�ดเย่ยร์ยึดถืือต่ามมาต่รฐาน้จรรยาบรรณและกฎหมายส้งสุดใน้การดำาเน้ิน้ธุรกิจและการจัดการด้าน้สังคมและสิที่ธิมนุ้ษัยชำน้

1. ด้านี้สิทีธุิมนีุ้ษยชินี้
เราปฏิิบัต่ิต่ามหลักการต่่อไปน้่�

• การสร้างที่่�ที่ำางาน้ที่่�ทีุ่กคน้ยอมรับซ่ึ�งกัน้และกัน้	ปราศจากการล่วงเกิน้	และการเลือกปฏิิบัต่ิที่่�ผู้ิดกฎหมาย
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

• การจ้างงาน้โดยสมัครใจ	ห้ามใชำ้แรงงาน้บังคับ	หร่อการค้าแรงงาน้มนุ้ษัย์ทีุ่กร้ปแบบ
• ห้ามใชำ้ประโยชำน้์จากเด็ก	รวมถืึงแรงงาน้เด็ก
• พน้ักงาน้ม่สิที่ธิเข้าร่วมใน้องค์กร	(เชำ่น้	สหภาพแรงงาน้)	ที่่�ต่น้เองเลือกหร่อถือน้ต่ัวจากองค์กรที่่�เข้าร่วมได้
• การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบที่่�ม่ผู้ลบังคับใชำ้ที่ั�งหมด	เก่�ยวกับค่าจ้างและชำั�วโมงที่ำางาน้
• การจัดหาที่่�ที่ำา	งาน้ที่่�ปลอดภัยและมั�น้คง

2. ด้านี้คู่วามปลัอดภัยแลัะอาชิีวอนี้ามัย  
ก้�ดเย่ยร์มุ่งมั�น้การดำาเนิ้น้งาน้ใน้โรงงาน้ต่ามข้อกำาหน้ดด้าน้ความปลอดภัยสุขอน้ามัย	และสิ�งแวดล้อม	ฝ่่ายบริหารม่หน้้าท่ี่�ต่รวจสอบให้แน้่ใจว่า 

สิ�งอำาน้วยความสะดวกของก้�ดเย่ยรจ์ะชำว่ยยกระดบัคณุภาพชำวิ่ต่ใน้ที่่�ที่ำางาน้และใน้ชำมุชำน้ที่่�ก้�ดเย่ยรด์ำาเน้นิ้การ	พน้กังาน้ของก้�ดเย่ยรม์ห่น้า้ที่่�ใน้การสรา้งวฒัน้ธรรม
ที่่�ช่ำวยลดความเส่�ยงใน้การบาดเจ็บของต่น้เองเพ่�อน้ร่วมงาน้และคน้อื�น้	ๆ 	พน้กังาน้ไม่ควรสละความปลอดภัยหร่อสุขภาพของผู้้้ใดรวมถึืงต่น้เอง	เพ่�อผู้ลการผู้ลิต่
หร่อผู้ลลัพธ์อย่างอื�น้	พน้ักงาน้ทุี่กคน้จะต้่องหยุดที่ำางาน้	แล้วรายงาน้ต่รงต่่อผู้้้จัดการของต่น้เอง	หากที่ราบหร่อม่เหตุ่อัน้ควรเชำื�อได้ว่าเง่�อน้ไขการที่ำางาน้ 
ม่ความเส่�ยงและน้ำามาซ่ึ�งเป็น้อัน้ต่รายต่่อความปลอดภัย	หร่อสุขอน้ามัยของพน้ักงาน้หร่อผู้้้อื�น้

3. ด้านี้การด่แลัแลัะพัฒนี้าพนี้ักงานี้
ก้�ดเย่ยร์เคารพใน้ความสามารถื	ประสบการณ์	วัฒน้ธรรม	และความแต่กต่่างเฉพาะบุคคลของพนั้กงาน้แต่่ละคน้	การรวมท่ี่มพนั้กงาน้ท่ี่�ม่ความหลากหลาย	 

จะชำ่วยสน้ับสนุ้น้สภาพแวดล้อมการที่ำางาน้	สร้างความได้เปรียบที่างธุรกิจและเป็น้องค์ประกอบท่ี่�จำาเป็น้ต่่อความสำาเร็จของเรา	อ่กทัี่�งบริษััที่ฯ	ม่เป้าหมาย 
ใน้การพัฒน้าพน้ักงาน้เพ่�อรองรับการเปล่�ยน้แปลงของสถืาน้การณ์โลก	รวมที่ั�งจัดให้ม่การสำารวจความผู้้กพัน้พน้ักงาน้	(A	ssociate	Pulse	Survey)	เพ่�อน้ำา 
ผู้ลสำารวจที่่�ได้มาพัฒน้าและส่งเสริมพน้ักงาน้ใน้ด้าน้ต่่าง	ๆ

3 .4.2 ผู้ลการดำาเนินงานด�านสังคม

ด้านี้สิทีธุิมนีุ้ษยชินี้		บริษััที่ฯ	ม่การดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้สิที่ธิมนุ้ษัยชำน้ที่่�สำาคัญดังน้่�
• บริษััที่ฯ	ไม่ม่การใชำ้แรงงาน้ที่่�ผิู้ดกฎหมาย	ห้ามไม่ให้ม่การใชำ้แรงงาน้เด็ก	อ่กที่ั�งบริษััที่ฯ	สน้ับสนุ้น้โครงการฝึ่กงาน้ของนั้กศึกษัา	และโครงการอื�น้

ใน้ลักษัณะเด่ยวกัน้ต่ามที่่�กฎหมายกำาหน้ด
• บริษััที่ฯ	ม่การดำาเนิ้น้การด้าน้การบริหารจัดการด้าน้สิที่ธิมนุ้ษัยชำน้ครอบคลุมโรคระบาดอุบัต่ิใหม่	โดยเฉพาะไวรัส	Covid-19	ม่การจัดให้ม่

อุปกรณ์ป้องกัน้ที่่�จำาเป็น้	อาที่ิ	หน้้ากากอน้ามัย	เจลแอลกอฮอล์	การปรับเวลาที่ำางาน้ให้เหมาะสม	และการที่ำางาน้จากที่่�บ้าน้
• บริษััที่ฯ	ดำาเนิ้น้การต่ามกฎหมายความปลอดภัย	อาชำ่วอน้ามัย	และสภาพแวดล้อมใน้การที่ำางาน้	จัดให้ม่การให้ความร้้	ฝึ่กซ่้อม	ต่ามระเบ่ยบ

ปฏิิบัติ่เก่�ยวกับความปลอดภัยใน้การที่ำางาน้	จัดหาการใช้ำอุปกรณ์ป้องกัน้	น้ำาเที่คโน้โลย่สมัยใหม่มาใช้ำเพ่�อลดความเส่�ยง	รวมทัี่�งจัดให้ม่การต่รวจสุขภาพประจำาปี 
ต่ามปัจจัยเส่�ยง	และการต่รวจวัดสุขภาพพ่�น้ฐาน้ก่อน้การที่ำางาน้ประจำาวัน้		

• บรษิัทัี่ฯ	เปดิโอกาสให้มก่ารสื�อสารระหว่างผู้้บ้รหิารและพน้กังาน้	ใน้การเจรจาสิที่ธปิระโยชำน์้ของพน้กังาน้กับบรษิัทัี่ฯ	ผู้า่น้สหภาพแรงงาน้พน้กังาน้	

ด้านี้คู่วามปลัอดภัยแลัะอาชิีวอนี้ามัย
• ปฏิิบัต่ิต่ามข้อบังคับ	และกฏิหมายเก่�ยวกับความปลอดภัย	อาชำ่วอน้ามัยและสิ�งแวดล้อม	รวมถืึงการปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รฐาน้ข้อบังคับด้าน้ 

ความปลอดภัย	อาชำ่วอน้ามัย	และสิ�งแวดล้อมของก้�ดเย่ยร์ที่่�กำาหน้ดไว้สำาหรับการปฏิิบัต่ิงาน้ที่ั�วโลก
• สน้ับสนุ้น้	และให้ความร้้แก่พนั้กงาน้เก่�ยวกับสำานึ้กรักษัาสิ�งแวดล้อม	และการเสน้อแน้วความคิดเก่�ยวกับการอนุ้รักษ์ัพลังงาน้	และการที่ำาให ้

ที่่�ที่ำางาน้ปลอดภัย	และม่สุขอน้ามัยที่่�ด่
• จัดให้ม่มาต่รการป้องกัน้	COVID-19	เชำ่น้	การคัดกรอง	อุปกรณ์ป้องกัน้	การรักษัาระยะห่างใน้พ่�น้ที่่�ส่วน้รวม

ด้านี้การด่แลัพนี้ักงานี้
• บริษััที่ฯ	สรรหา	ว่าจ้าง	ฝ่ึกอบรม	จ่ายค่าต่อบแที่น้	เลื�อน้ต่ำาแหน้่งและกำาหน้ดเง่�อน้ไขการจ้างงาน้	โดยไม่คำาน้ึงถึืงความแต่กต่่างอื�น้ใด	และใชำ้ 

หลักเกณฑ์์ความสามารถื	คุณสมบัต่ิและหลักเกณฑ์์อื�น้ๆ	ที่่�เก่�ยวข้องกับงาน้	เป็น้พ่�น้ฐาน้ของการต่ัดสิน้ใจเก่�ยวกับการจ้างงาน้ที่ั�งหมดต่่อพน้ักงาน้
• บรษัิัที่ฯ	จัดใหม่้การสำารวจความผู้ก้พัน้พนั้กงาน้	(Associate	Pulse	Survey)	เพ่�อน้ำาผู้ลสำารวจที่่�ไดม้าพัฒน้าและส่งเสริมพนั้กงาน้ใน้ด้าน้ต่า่ง	ๆ
• บริษััที่ฯ	จัดให้ม่	“MD	Red	Box”	เป็น้ชำ่องที่างที่่�พนั้กงาน้ทุี่กคน้สามารถืแสดงความคิดเห็น้	หร่อม่ข้อเสน้อแน้ะใด	ๆ	สามารถืเสน้อได้โดยต่รง 

ไปที่่�กรรมการผู้้้จัดการ

ที่่าน้สามารถืศึกษัาด้รายละเอ่ยดเพิ�มเต่ิมได้ที่่�
 � ค	��มือจรรยาบรรณใน้การดำาเน้ิน้ธุรกิจ	https://investor.goodyear.co.th/storage/download/cg-policy/business-conduct-manual-th.pdf
 � ความรับผู้ิดชำอบต่่อสังคม	https://www.goodyear.co.th/about-us/corporate	และ	https://corporate.goodyear.com/en-US/responsibility.html
 � เ	ป้าหมายของก้�ดเย่ยร์	https://corporate.goodyear.com/en-US/responsibility/our-goals.html



- 15 -

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

4. การวิเคราะหุ้์และคำาอธิบัายของฝ่่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ภาพรวม

ใน้ปี	พ.ศ.2563	การแพร่ระบาดของโควิด19	ก่อให้เกิดผู้ลกระที่บต่่อธุรกิจต่่างๆใน้ประเที่ศไที่ยอย่างม่สาระสำาคัญ	โดยการระบาดใน้ประเที่ศไที่ยน้ั�น้ 
ได้เริ�มข้�น้ใน้เดือน้ม่น้าคม	รายได้สุที่ธิของบริษััที่ฯ	สำาหรับปี	พ.ศ.2563	น้ั�น้ได้ลดลง	11%	เมื�อเปรียบเที่่ยบกับปีก่อน้และกำาไรใน้ภาพรวมของบริษััที่ฯ	น้ั�น้ก็ได้รับ
ผู้ลกระที่บจากความต่้องการยางของล้กค้าใน้ระดับโลกที่่�น้้อยลง

ข้อจำากัดใน้การเดิน้ที่างต่่างๆ	ที่ั�วโลกนั้�น้เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด19	ซ่ึ�งส่งผู้ลกระที่บอย่างรุน้แรงกับอุต่สาหกรรมการบิน้	และส่งผู้ลกระที่บ 
มาถึืงความต้่องการและการผู้ลิต่ของยางเคร่�องบิน้อ่กด้วย	บริษััที่ฯได้ม่การหยุดการผู้ลิต่เป็น้การชำั�วคราวเป็น้เวลาหลายสัปดาห์ใน้ระหว่างไต่รมาสที่่�	2	ของปี	
และหลังจากน้ั�น้ได้ที่ำาการลดกำาลงัการผู้ลติ่สำาหรบัเดอืน้ต่่อมาเพ่�อปรับต่วัให้เขา้กบัสถืาน้การณค์วามต่อ้งการของยางที่่�ลดลง	การหยดุการผู้ลติ่เปน็้การชำั�วคราว
ใน้ชำ่วงไต่รมาสที่่�	2	ของปีน้ั�น้ก่อให้เกิดผู้ลกระที่บใน้เชิำงลบอย่างรุน้แรงต่่อผู้ลประกอบการของบริษััที่สำาหรับไต่รมาสท่ี่�	2	โดยรายได้และกำาไรสุที่ธิของบริษััที่น้ั�น้ 
ลดลง	-41%	และ	-151%	ต่ามลำาดับ	เมื�อเปรียบเท่ี่ยบกับปีก่อน้	ใน้ชำ่วงคร้�งปีหลัง	ผู้ลประกอบการของธุรกิจยางเคร่�องบิน้ยังคงได้รับผู้ลกระที่บอย่างหน้ัก 
จากการดำาเน้ิน้ต่่อไปของการแพร่ระบาดของโควิด19	และ	มาต่รการของรัฐบาลที่่�ม่ต่่อการจำากัดการบิน้	ปริมาณการผู้ลิต่ของยางเคร่�องบิน้น้ั�น้ลดลงถืึง	55%	
เมื�อเปรียบเที่่ยบกับคร้�งหลังของปีพ.ศ.2562

ต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ใน้ประเที่ศไที่ยนั้�น้ก็ได้รับผู้ลกระที่บจากการแพร่ระบาดของโควิด19	เชำ่น้กัน้	อย่างไรก็ต่าม	หลังจากความต่้องการได้ลดลง 
อย่างรุน้แรงใน้ไต่รมาสที่่�	2	น้ั�น้	ความต่้องการของต่ลาดก็สามารถืที่่�จะเริ�มฟื่่�น้ต่ัวได้อย่างรวดเร็วถืึงแม้ว่าจะยังคงน้้อยกว่าปีก่อน้ก็ต่าม	การผู้ลิต่ของยางรถืยน้ต่์
ใน้ชำ่วงคร้�งหลังของปีน้ั�น้เพิ�มข้�น้ถืึง	38%	เมื�อเปรียบเที่่ยบกับชำ่วงเวลาเด่ยวกัน้ใน้ปีก่อน้	ผู้ลประกอบการของธุรกิจยางรถืยน้ต่์ใน้ปี	พ.ศ.2563	น้ั�น้ค่อน้ข้างด่	 
โดยต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้น้ั�น้เต่ิบโต่ข้�น้อย่้ใน้ระดับ	2	หลักเมื�อเปรียบเท่ี่ยบกับปีก่อน้	ซ่ึ�งถืือว่าเป็น้การดำาเนิ้น้กลยุที่ธ์ที่างการต่ลาดท่ี่�ที่างบริษััที่ฯ	ได้เริ�ม 
ดำาเน้ิน้การมาต่ั�งแต่่ปี	พ.ศ.2562	และได้เริ�มออกผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่

คาใชจายในการขายและบริหารลดลง 46 ลานบาท โดยบริษัทฯไดพยายามหาวิธีการประหยัดคาใชจายตางๆ ที่จะทําใหบรรเทาผลกระทบทางการเงิน 
จากการแพรระบาดของโควิด19

ต่้น้ทีุ่น้ที่างการเงิน้เพิ�มข้�น้	4	ล้าน้บาที่เมื�อเปรียบเที่ย่บกับปีก่อน้	เน้ื�องจากการเพิ�มข้�น้ของเงิน้ก้้ยืมระยะสั�น้จากสถืาบัน้การเงิน้

ไฮไลท่์ของการดำาเนินงานปี 2563

1) รายได้จากการขาย:	บริษััที่ฯ	ม่ยอดขายสุที่ธิสำาหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2563	จำาน้วน้	3,445.4	ล้าน้บาที่ลดลงเมื�อเที่่ยบกับชำ่วงเด่ยวกัน้ 
ของปี	2562	จำาน้วน้	3,892.2	ล้าน้บาที่หร่อร้อยละ	11

ข้อจำากัดใน้การเดิน้ที่างต่่างๆ	ที่ั�วโลกนั้�น้เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด	19	ซ่ึ�งส่งผู้ลกระที่บอย่างรุน้แรงกับอุต่สาหกรรมการบิน้	และส่งผู้ลกระที่บ 
มาถึืงความต่้องการและการผู้ลิต่ยางล้อสำาหรับเคร่�องบิน้อ่กด้วย	ธุรกิจการบิน้ยังคงได้รับผู้ลกระที่บอย่างมากจากการหยุดชำะงักที่างเศรษัฐกิจที่่�เกิดจาก 
การระบาดของโควิด	19	และข้อจำากัดด้าน้การบิน้ที่่�รัฐบาลกำาหน้ด	ยอดขายการบิน้ใน้ปี	พ.ศ.	2563	ลดลงร้อยละ	36	เมื�อเที่ย่บกับปี	พ.ศ.	2562

ต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ใน้ประเที่ศไที่ยนั้�น้ก็ได้รับผู้ลกระที่บจากการแพร่ระบาดของโควิด	19	เชำ่น้กัน้	อย่างไรก็ต่าม	หลังจากความต่้องการได้ลดลง
อยา่งรนุ้แรงใน้ไต่รมาสที่่�	2	ความต้่องการของต่ลาดกส็ามารถืท่ี่�จะเริ�มฟ่ื่�น้ต่วัไดอ้ยา่งรวดเรว็	ถืงึแมว้า่จะยงัน้อ้ยปกีอ่น้กต็่าม	ผู้ลประกอบการของธรุกจิยางรถืยน้ต่์
ใน้ปี	พ.ศ.2563	น้ั�น้คอ่น้ขา้งด	่(เพิ�มข้�น้รอ้ยละ	5	เที่ย่บกับป	ีพ.ศ.	2562)	โดยยอดขายยางรถืยน้ต์่ที่ดแที่น้ใน้ประเที่ศนั้�น้เต่บิโต่ข้�น้อย่้ใน้ระดับ	2	หลกัเมื�อเปรยีบเที่ย่บ
กับปีก่อน้	ซ่ึ�งถืือว่าเป็น้การดำาเนิ้น้กลยุที่ธ์ที่างการที่่�ที่างบริษััที่ฯได้เริ�มดำาเน้ิน้การมาต่ั�งแต่่ปี	พ.ศ.2562	และได้เริ�มออกผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่

สัดส่วน้รายได้ยางรถืยน้ต์่และยางเคร่�องบิน้แบ่งได้ดังน้่�

2563 2562 2561
รายได้จากการขายและบริการที่่�เก่�ยวข้อง

ยางรถืยน้ต่์ 70.0% 58.8% 61.0%
ยางเคร่�องบิน้ 30.0% 41.2% 39.0%

รวม 100.0% 100.0% 100.0%

2) ต่น้้ที่นุ้ขาย:	ต่น้้ที่นุ้ขายของ	บรษิัทัี่	สำาหรบัปสิี�น้สดุวนั้ที่่�	31	ธนั้วาคม	2563	คดิเปน็้รอ้ยละ	88.8	ของยอดขายสทุี่ธซิ่ึ�งสง้กวา่เมื�อเที่ย่บกบัชำว่งเดย่วกนั้
ของปี	2562	ซ่ึ�งอย้่ที่่�ร้อยละ	86.6	โดยได้รับแรงหนุ้น้จากต้่น้ทุี่น้การผู้ลิต่ที่่�ส้งข้�น้รวมถืึงต่้น้ทุี่น้วัต่ถืุดิบ

3) ค่าใชำ้จ่ายใน้การขายและบริหาร:	ค่าใชำ้จ่ายใน้การขายและบริหารของ	บริษััที่	สำาหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2563	เที่่ากับ	532.4	ล้าน้บาที่

4) สิน้ที่รัพย:์	สิน้ที่รัพย์	ณ	สิ�น้ปี	พ.ศ.	2563	ม่จำาน้วน้	6,620	ล้าน้บาที่	ซ่ึ�งเพิ�มข้�น้	318	ล้าน้บาที่		จาก	6,302	ล้าน้บาที่	ณ	สิ�น้ปี	พ.ศ.	2562
ก.	เงิน้สดและรายการเที่่ยบเที่่าเงิน้สด	เงิน้สดรับสุที่ธิจากกิจกรรมดำาเน้ิน้งาน้	ม่จำาน้วน้	728	ล้าน้บาที่	กระแสเงิน้สดเป็น้บวกส่วน้ใหญ่มาจาก

การลดลงของล้กหน้่�การค้า	สิน้ค้าคงเหลือ	และภาษั่มล้ค่าเพิ�มที่่�ขอคืน้ได้
ข.	ล้กหน้่�การค้าสุที่ธิจำาน้วน้	569	ล้าน้บาที่	ลดลงร้อยละ	18	หร่อ	122	ล้าน้บาที่	จาก	691	ล้าน้บาที่ใน้ปี	2562	อัต่ราหมุน้เวียน้ล้กหน้่�การค้า	

(Account	Receivable	Turnover)	ลดลงเล็กน้้อยเป็น้	5.47	เที่่าจากระดับปี	2562	เน้ื�องจากยอดคงเหลือของล้กหน้่�เฉล่�ยลดลง	ระยะเวลาเก็บหน้่�โดยเฉล่�ย	 
(Accounts	receivable	days)	ใน้ปี	2563	เพิ�มข้�น้เป็น้	67	วัน้	ส้งกว่า	1	วัน้ใน้ปี	2019
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ค.	สิน้ค้าคงเหลือสุที่ธิม้ลค่า	796	ล้าน้บาที่	ลดลงร้อยละ	18	หร่อ	174	ล้าน้บาที่	จาก	971	ล้าน้บาที่	ใน้ปี	2562	สาเหตุ่หลักมาจากการลดลง 
ของวัต่ถืุดิบและสต่็อกสิน้ค้าประเภที่ยางรถืยน้ต์่	ถึืงแม้สิน้ค้าคงเหลือจะลดลง	แต่่ระยะเวลาผู้ลิต่โดยเฉล่�ย	(Inventory	Day)	ระหว่างปี	พ.ศ.2563	เพิ�มข้�น้เป็น้	 
105	วัน้	จาก	102	วัน้ใน้ปี	พ.ศ.2562	เน้ื�องจากยอดขายที่่�ลดลงใน้ปี	พ.ศ.2563

ง.	ที่่�ดิน้	อาคารและอุปกรณ์ม้ลค่า	4,358	ล้าน้บาที่	 เพิ�มข้�น้	320	 ล้าน้บาที่	 เมื�อเที่่ยบกับปี	พ.ศ.	2562	 เน้ื�องจากการลงทุี่น้เพ่�อปรับปรุง 
กำาลังการผู้ลิต่และขีดความสามารถืของโรงงาน้ใน้ปี	พ.ศ.	2563

จ.	สิน้ที่รัพย์สิที่ธิใน้การใช้ำงาน้	(Right-of-use	assets)	ถ้ืกรับร้้ท่ี่�ม้ลค่า	0.1	ล้าน้บาที่ใน้ปี	พ.ศ.2563	ต่ามมาต่รฐาน้การรายงาน้ที่างการเงิน้ 
ที่่�ม่ผู้ลต่ั�งแต่่วัน้ที่่�	1	มกราคม	2563

5) หน้่�สิน้	:	หน้่�สิน้รวม	ณ	สิ�น้ปี	พ.ศ.	2563	ม่จำาน้วน้	3,073	ล้าน้บาที่	ซ่ึ�งเพิ�มข้�น้	509	ล้าน้บาที่	จาก	2,564	ล้าน้บาที่ใน้ปี	พ.ศ.	2562
ก.	เงิน้ก้้ยืมระยะยาวสุที่ธิจากสถืาบัน้การเงิน้แห่งหน้ึ�ง	จำาน้วน้	539	ล้าน้บาที่	ลดลง	125	ล้าน้บาที่	จาก	664	ล้าน้บาที่	เน้ื�องจากการชำำาระคืน้ 

ต่ามกำาหน้ด
ข.	เจ้าหน้่�การค้าและเจ้าหน้่�อื�น้	1,073	ล้าน้บาที่	เพิ�มข้�น้จาก	941	ล้าน้บาที่ใน้ปี	พ.ศ.	2562	เน้ื�องจากเจ้าหน้่�ค่าอุปกรณ์ที่่�ซ่ื�อ
ค.	หน้่�สิน้ต่ามสัญญาเชำ่าจำาน้วน้	0.1	ล้าน้บาที่	จากเซ่ิร์ฟื่เวอร์ไอที่่ที่่�เชำ่าใหม่เพ่�อที่ดแที่น้ของเดิม	

6) กำาไรสุที่ธิ:	บริษััที่ม่ผู้ลขาดทุี่น้	สำาหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2563	จำาน้วน้	176	ล้าน้บาที่เมื�อเปรียบเที่่ยบกับผู้ลขาดทุี่น้สุที่ธิใน้งวดเด่ยวกัน้ 
ของปี	2562	จำาน้วน้	61	ล้าน้บาที่

ผู้ลการดำาเนินธ้รกิจ

(1)	สภาพคล่องที่างการเงิน้
ก.	อัต่ราส่วน้สภาพคล่องลดลงจาก	1.36	ใน้ปี	2562	เป็น้	0.98	ใน้ปี	2563	สาเหตุ่หลักมาจากการเพิ�มข้�น้ของเงิน้ก้้ยืมระยะสั�น้	
ข.	อัต่ราส่วน้หน้่�สิน้ต่่อส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้ใน้ปี	2563	เพิ�มข้�น้เป็น้	0.87	เที่่า	จาก	0.69	เที่่าใน้ปี	2562	สาเหตุ่หลักมาจากการเพิ�มข้�น้ของเงิน้ก้้ยืม 

ระยะสั�น้จากสถืาบัน้การเงิน้
ค.	อัต่ราการหมุน้เวียน้ของสิน้ที่รัพย์ลดลงเป็น้	ร้อยละ	-2.66	ใน้ปี	2563	จาก	ร้อยละ	-0.98	ใน้ปี	2562	เน้ื�องจากยอดขายที่่�ลดลงซ่ึ�งได้รับ 

ผู้ลกระที่บจากการระบาดโควิด	19
ง. บริษัทปรับปรุงระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ยจาก 66 วันในป 2562 เปน 67 วันในป 2563
จ. ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 102 วันในป 2562 เปน 105 วันในป 2563
ฉ. วันชําระเงินของบัญชีเจาหนี้เพิ่มขึ้นจาก 102 วันในป 2562 เปน 120 วันในป 2563

(2)	อัต่ราส่วน้ความสามารถืใน้การที่ำากำาไร	อัต่ราส่วน้กำาไรขั�น้ต่้น้ลดลงจาก	13%	ใน้ปี	2562	เป็น้	11%	ใน้ปี	2563	โดยได้รับแรงหนุ้น้จากต่้น้ทีุ่น้คงที่่�

(3)	ประสิที่ธิภาพใน้การดำาเน้ิน้งาน้	อัต่ราส่วน้ผู้ลต่อบแที่น้ต่่อสิน้ที่รัพย์	(ROA)	ลดลงจาก	-1.0	ใน้ปี	2562	เป็น้	-2.7	ใน้ปี	2563

(4)	น้โยบายที่างการเงิน้	อัต่ราส่วน้หน้่�สิน้ต่่อส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้เพิ�มข้�น้จาก	0.69	ใน้ปี	2562	เป็น้	0.87	ใน้ปี	2563

น้ักลงทีุ่น้สามารถืค้น้หาข้อม้ลเพิ�มเติ่มของบริษััที่	ได้จากเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่
www.sec.or.th	หร่อเว็บไซ่ต์่ของ	บริษััที่	http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
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ตารางสร้ปงบัการเงินปี 2563 (เปรียบัเท่ียบั 3 ปีท่ี�ผู้่านมา)

(หน้่วย:	พัน้บาที่)	
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

เงิน้สดและรายการเที่่ยบเที่่าเงิน้สด 649,014	 354,072	 198,978	
ลก้หน้่�การค้าและลก้หน้่�อื�น้ 569,278	 691,479	 707,033	
เงิน้ให้ก้้ยืมแก่กิจการที่่�เก่�ยวข้องที่่�จะครบกำาหน้ดภายใน้	1	ปี - - - 
สิน้ค้าคงเหลือ	-	สุที่ธิ 796,664	 971,073	 913,027	
ภาษั่ม้ลค่าเพิ�มรอขอคืน้ภายใน้หน้ึ�งปี 66,052	 148,009	 223,711	
สิน้ที่รัพย์หมุน้เวียน้อื�น้ 5,917	 5,891	 3,204	
รวมสิน้ที่รัพย์หมุน้เวียน้ 2,086,925	 2,170,524	 2,045,953	
ที่่�ดิน้อาคารและอุปกรณ์สุที่ธิ 4,358,418	 4,038,433	 3,873,494	
สิน้ที่รัพย์สิที่ธิการใชำ้	-	สุที่ธิ 95,320	
โปรแกรมคอมพิวเต่อร์สุที่ธิ 1,887	 294	 424	
สิน้ที่รัพย์ภาษั่เงิน้ได้รอการตั่ดบัญชำ่-	สุที่ธิ 57,622	 46,887	 23,075	
ภาษั่ม้ลค่าเพิ�มรอขอคืน้ 10,498	 36,613	 171,839	
สิน้ที่รัพย์ไม่หมุน้เวียน้อื�น้ 9,385	 9,560	 9,381	
รวมสิน้ที่รัพย์ไม่หมุน้เวียน้ 4,533,130	 4,131,779	 4,078,213	
 รวมสินี้ทีรัพย์ 6,620,055 6,302,302 6,124,166 
เงิน้ก้้ยืมระยะสั�น้จากสถืาบัน้การเงิน้ 1,005,000	 630,000	 165,000	
เจ้าหน้่�การค้าและเจ้าหน้่�อื�น้ 1,072,873	 940,953	 1,132,885	
หน้่�สิน้ต่ามสัญญาเชำ่าที่่�ถืึงกำาหน้ดชำำาระภายใน้หน้ึ�งปี	-	สุที่ธิ 22,662	
ภาษั่เงิน้ได้หัก	ณ	ที่่�จ่ายค้างจ่าย 20,707	 18,674	 20,393	
ภาษั่เงิน้ได้ค้างจ่าย - - 9,081
หน้่�สิน้หมุน้เวียน้อื�น้ 6,739	 4,734	 4,988	
 รวมหนี้ี�สินี้หมุนี้เวียนี้ 2,127,981 1,594,361 1,332,347 
หน้่�สิน้ต่ามสัญญาเชำ่า	-	สุที่ธิ 77,192	
เงิน้ก้้ยืมระยะยาวจากสถืาบัน้การเงิน้ 538,776	 664,379	 687,671	
ภาระผู้้กพัน้ผู้ลประโยชำน์้พนั้กงาน้ 328,809	 305,225	 244,609	
 รวมหนี้ี�สินี้ไม�หมุนี้เวียนี้ 944,777 969,604 932,280 
 รวมหนี้ี�สินี้ 3,072,758 2,563,965 2,264,627 
ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	ออกจำาหน่้ายและชำำาระแล้วเต็่มมล้ค่า 74,000	 74,000	 74,000	
ส่วน้เกิน้ม้ลค่าหุ้น้ 92,000	 92,000	 92,000	
กำาไรสะสม -	จัดสรรแล้ว	สำารองต่ามกฏิหมาย 7,400	 7,400	 7,400	

-	ยังไม่ได้จัดสรร 3,373,897	 3,564,937	 3,686,139	
 รวมส�วนี้ข่องผ่้ถอ่หุ้นี้ 3,547,297 3,738,337 3,859,539 
รายได้จากการขาย 3,445,428	 3,892,196	 3,858,845	
ต่้น้ทีุ่น้การขาย (3,058,640) (3,371,437) (3,259,162)
ค่าใชำ้จ่ายใน้การขายและบริหาร (532,441) (578,123) (554,424)
รายได้อื�น้ 18,906	 28,679	 1,920	
ต่้น้ทีุ่น้ที่างการเงิน้ (53,305) (48,484) (346)
ภาษั่เงิน้ได้ 4,182	 16,574	 (13,028)
กำาไร	(ขาดทีุ่น้)	สุที่ธิสำาหรับปี (175,870) (60,595) 33,805	
กำาไรต่่อหุ้น้ขั�น้พ่�น้ฐาน้ (23.77) (8.19) 4.57	
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อัตราส่วนท่างการเงินท่ี�สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

 อัตราส�วนี้ทีางการเงินี้ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อัต่ราส่วน้สภาพคล่อง) 0.98 1.36 1.54 เที่่า

อัต่ราส่วน้สภาพคล่องหมุน้เร็ว 0.57 0.66 0.68 เที่่า

อัต่ราส่วน้สภาพคล่องกระแสเงิน้สด 0.30 0.22 0.15 เที่่า

อัต่ราส่วน้หมุน้เวียน้ล้กหน้่�การค้า/Account	Receivable	Turnover 5.47 5.57 4.76 วัน้

ระยะเวลาเก็บหน้่�เฉล่�ย 66.78 65.57 76.72 เที่่า

อัต่ราส่วน้หมุน้เวียน้สิน้ค้าคงเหลือ	/	Inventory	Turnover 3.46 4.01 4.23 วัน้

ระยะเวลาขายสิน้ค้าเฉล่�ย 105.48 101.99 98.92 วัน้

อัต่ราส่วน้หมุน้เวียน้เจ้าหน้่�	/	Accounts	Payable	Turnover 3.04 3.25 2.55 วัน้

ระยะเวลาชำำาระหน้่� 120.16 101.87 126.87 วัน้

วงจรการแปลงเงิน้สด 52.10 68.11 42.25 วัน้

อัตราส่วนแสดงความสามารถืในการหุ้ากำาไร (Profitability Ratio)

อัตราส�วนี้การทีำากำาไร ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อัต่ราส่วน้กำาไรขั�น้ต่้น้ 11.23 13.38 15.54 ร้อยละ

อัต่รากำาไรจากการดำาเน้ิน้งาน้ -3.71 -0.74 1.22 ร้อยละ

อัต่รากำาไร	(ขาดทีุ่น้)	สุที่ธิ -5.10 -1.56 0.88 ร้อยละ

อัต่ราส่วน้เงิน้สดต่่อการที่ำากำาไร -569 -1,226 6.44 ร้อยละ

อัต่ราผู้ลต่อบแที่น้ผู้้้ถืือหุ้น้ -4.96 -1.67 0.90 ร้อยละ

อัต่ราผู้ลต่อบแที่น้จากสิน้ที่รัพย์ -2.66 -0.98 0.57 ร้อยละ

อัต่ราผู้ลต่อบแที่น้จากสิน้ที่รัพย์ถืาวร 0.79 0.96 1.00 ร้อยละ

อัต่ราการหมุน้ของสิน้ที่รัพย์ 0.52 0.62 0.63 เที่่า

อัตราส่วนวิเคราะหุ้์นโยบัายท่างการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส�วนี้วิเคู่ราะห์นี้โยบายทีางการเงินี้ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อัต่ราส่วน้หน้่�สิน้ต่่อส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้ 0.69 0.69 0.59 เที่่า

อัต่ราความสามารถืชำำาระดอกเบ่�ย 4.42	 5.81	 905.67	 เที่่า

หน้่�สิน้ที่่�ม่ภาระดอกเบ่�ยต่่อกำาไรก่อน้ดอกเบ่�ยจ่าย	ภาษั่เงิน้ได้	ค่าเสื�อมราคา	และค่าต่ัดจำาหน้่าย 6.55	 4.60	 2.72	 เที่่า

อัต่ราส่วน้ความสามารถืชำำาระภาระผู้้กพัน้ 0.20	 0.37	 1.90	 เที่่า

อัต่ราการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ล -61.06 437.81 ร้อยละ
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 5. ข�อม้ลท่ั�วไปและข�อม้ลสำาคัญอื�น
5.1 ข�อม้ลท่ั�วไป

ชิ่�อบริษัที บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด	(มหาชำน้)		
ทีะเบียนี้บริษัทีเลัข่ทีี�	 0107537001188		(เดิมเลขที่่�	บมจ.	365)
ประกอบธุุรกิจ ผู้ลิต่และจัดจำาหน่้ายยางรถืยน้ต่์	ยางเคร่�องบิน้สำาหรับต่ลาดใน้ประเที่ศและเพ่�อการส่งออก 

และให้บริการหล่อดอกยางเคร่�องบิน้
ทีี�ตั�งสำานี้ักงานี้ใหญ� แลัะโรงงานี้ เลขที่่�	50/9	ถืน้น้พหลโยธิน้	ก.ม.	36	ต่ำาบลคลองหน้ึ�ง	อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทีุ่มธาน้่	12120
จำานี้วนี้พนี้ักงานี้ 864	คน้	
โทีรศัพที์ 0	2909	8080-8
โทีรสาร 0	2909	8097
โฮมเพจ www.goodyear.co.th
ทีุนี้จดทีะเบียนี้ 74,000,000	บาที่	
ทีุนี้เรียกชิำาระแลั้ว 74,000,000	บาที่
หุ้นี้สามัญ 7,400,000	หุ้น้	ม้ลค่าหุ้น้ที่่�ต่ราไว้หุ้น้ละ	10	บาที่
รายลัะเอียดนี้ิติบุคู่คู่ลัทีี�บริษัที -ไม่ม-่
ถ่อหุ้นี้ตั�งแต�ร้อยลัะ 10 

รายละเอียดของบั้คคลอ�างอิง
นี้ายทีะเบียนี้หลัักทีรัพย์ บริษััที่	ศ้น้ย์รับฝ่ากหลักที่รัพย์	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด	 

อาคารต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	 
93		ชำั�น้	14	ถืน้น้รัชำดาภิเษัก	ดิน้แดง	ดิน้แดง	กรุงเที่พฯ	10400 
โที่รศัพท์ี่	0	2009	9999

ผ่้สอบบัญชิี น้ายชำัยศิริ	เร่องฤที่ธิ�ชำัย	ผู้้้สอบบัญชำ่รับอนุ้ญาต่เลขที่่�	4526 
บริษััที่	ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮ้าส์ค้เปอร์ส	เอบ่เอเอส	จำากัด	 
179/74-80	ถืน้น้สาที่รใต่้	ทีุ่่งมหาเมฆ	สาที่ร 
กรุงเที่พมหาน้คร	10120 
โที่รศัพท์ี่	0	2344	1000	หรอ่	0	2286	9999 
โที่รสาร	0	2286	5050

ทีี�ปรึกษากฎหมาย บริษััที่	ต่ิลลิกแ่อน้ด์กิบบิน้ส์	อิน้เต่อร์เน้ชำั�น้แน้ล	จำากัด 
อาคารศุภาลัยแกรน้ด์ที่าวเวอร์	ชำั�น้	26	เลขที่่�	1101	 
ถืน้น้พระราม	3	ชำ่องน้น้ที่รี	ยาน้น้าวา	กรุงเที่พมหาน้คร	10120 
โที่รศัพท์ี่	0	2653	5555	โที่รสาร	0	2653	5678

บริษััที่	เบเคอร์	แอน้ด์	แม็คเค็น้ซ่่�	จำากัด
อาคารอับดุลราฮิมเพลส	ชำั�น้	25	 
990	ถืน้น้พระราม	4	แขวงส่ลม	เขต่บางรัก	กรุงเที่พฯ	10500 
โที่รศัพท์ี่	0	2636	2000	โที่รสาร	0	2636	2111

5.2 ข�อม้ลสำาคัญอื�น
-	ไม่ม่	–

5.3 ข�อพิพาท่ท่างกฎหุ้มาย
1) คดีท่ี�อาจมีผู้ลกระท่บัด�านลบัต่อสินท่รัพย์
บริษััที่ฯ	ไม่ม่คด่ซ่ึ�งอาจม่ผู้ลกระที่บด้าน้ลบต่่อสิน้ที่รัพย์ของบริษััที่ที่่�ม่จำาน้วน้ส้งกว่าร้อยละ	5	ของส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้	ณ	วัน้สิ�น้ปีบัญชำ่ล่าสุด	รวมที่ั�ง 

ไม่ม่คด่ที่่�ม่จำาน้วน้ส้งกว่าร้อยละ	10	ของสิน้ที่รัพย์หมุน้เวียน้	ณ	วัน้สิ�น้ปีบัญชำ่ล่าสุด
2) คดีท่ี�กระท่บัต่อการดำาเนินธ้รกิจอย่างมีนัยสำาคัญ (ตัวเลขไม่มีนัยสำาคัญ)
บริษััที่ฯ	ไม่ม่คด่ที่่�กระที่บต่่อการดำาเนิ้น้ธุรกิจของบริษััที่อย่างม่น้ัยสำาคัญ
3) คดีท่ี�ไม่ได�เกิดจากการประกอบัธร้กิจโดยปกติของบัริษััท่
บริษััที่ฯ	ไม่ม่คด่ซ่ึ�งเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ่ของบริษัทัี่

5.4 สถืาบัันการเงินท่ี�ติดต่อประจำา (เฉพาะกรณ่ที่่�บริษััที่ออกต่ราสารหน้่�)
-	ไม่ม่	-
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ส�วนี้ทีี� 2  การกำากับด่แลักิจการ

6. นโยบัายการกำากับัด้แลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบัายและแนวปฏิิบััติการกำากับัด้แลกิจการ

น้โยบายกำากบัดแ้ลกจิการของบรษัิัที่ยดึถือืการปฏิบิติั่ต่ามกฎหมายเปน็้ขั�น้พ่�น้ฐาน้	และครอบคลมุต่ามแน้วที่างของหลกัการกำากบัดแ้ลกจิการที่่�ดส่ำาหรบั
บริษััที่จดที่ะเบ่ยน้	ปี	2560	(CG	Code)	โดยครอบคลุมแน้วปฏิิบัติ่	5	หมวด	คือ	

1)	 การปฏิิบัติ่ต่่อผู้้้ถืือหุ้น้อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน้
2)	 การคำานึ้งถึืงบที่บาที่ของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ย
3)	 การเปิดเผู้ยสารสน้เที่ศและความโปร่งใส
4)	 คณะกรรมการบริษััที่
5)	 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

6.1.1  นี้โยบายแลัะแนี้วปฏิิบัติทีี�เกี�ยวกับคู่ณะกรรมการบริษัที

คณะกรรมการบริษััที่ได้ที่ราบถืึงรายการท่ี่�ม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชำน้์	และรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้	และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ 
ทีุ่กครั�ง	รวมที่ั�งม่การปฏิิบัต่ิต่ามหลักเกณฑ์์ของต่ลาดหลักที่รัพย์	 โดยราคาและเง่�อน้ไขเสมือน้ที่ำารายการกับบุคคลภายน้อก	และได้เปิดเผู้ยรายละเอ่ยด	 
ม้ลค่ารายการ	ค้่สัญญา	เหตุ่ผู้ล	/	ความจำาเป็น้	ทีุ่กครั�งเมื�อม่รายการเกิดข้�น้

กรณ่ม่การที่ำารายการระหว่างกัน้	หร่อการซ่ื�อขายสิน้ที่รัพย์ที่่�ม่ขน้าดรายการเป็น้สาระสำาคัญต่ามหลักเกณฑ์์ที่่�ต่ลาดหลักที่รัพย์	และคณะกรรมการ
กำากับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์กำาหน้ด	คณะกรรมการจะต้่องพิจารณารายการดังกล่าว	รวมถึืงเปิดเผู้ยรายการน้ั�น้ต่่อต่ลาดหลักที่รัพย์ต่ามเกณฑ์์ 
ที่่�กำาหน้ด

คณะกรรมการบริษััที่ใน้ฐาน้ะผู้้้น้ำาและผู้้้รับผู้ิดชำอบส้งสุดขององค์กรม่บที่บาที่สำาคัญใน้การกำากับด้แลให้กิจการม่ผู้ลประกอบการที่่�ด่ใน้ระยะยาว	 
น้่าเชำื�อถืือสำาหรับผู้้้ถืือหุ้น้และผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยเพ่�อประโยชำน้์ส้งสุดของบริษััที่ฯ	และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั�งยืน้	คณะกรรมการบริษััที่ม่ความเป็น้อิสระ 
จากฝ่่ายจัดการ	ปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ด้วยความรับผู้ิดชำอบ	ระมัดระวัง	ซ่ื�อสัต่ย์สุจริต่	และเป็น้ไปต่ามกฎหมาย	วัต่ถืุประสงค์	 ข้อบังคับ	และมต่ิคณะกรรมการบริษััที่	 
ต่ลอดจน้มต่ิที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้	บริษััที่ฯ	กำาหน้ดน้โยบายและแน้วปฏิิบัต่ิที่่�เก่�ยวกับคณะกรรมการบริษััที่	ดังน้่�

• องคู่์ประกอบข่องคู่ณะกรรมการบริษัที
- คณะกรรมการบริษััที่ประกอบด้วยกรรมการจำาน้วน้ไม่น้้อยกว่า	5	คน้	และกรรมการไม่น้้อยกว่ากึ�งหน้ึ�งของจำาน้วน้กรรมการที่ั�งหมดน้ั�น้ 

ต่้องม่ถืิ�น้ที่่�อย้่ใน้ราชำอาณาจักร	และต้่องม่คุณสมบัติ่ต่ามที่่�กฎหมายและข้อบังคับบริษัทัี่ฯ	กำาหน้ด	
- คณะกรรมการบริษััที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้้อย	1	ใน้	3	ของกรรมการที่ั�งหมด	
- คณะกรรมการบริษััที่ประกอบด้วยผู้้้ม่ความร้้ความสามารถืที่่�เป็น้ประโยชำน้์อย่างสำาคัญต่่อธุรกิจของบริษัทัี่	
- ประธาน้กรรมการมิใชำ่บุคคลเด่ยวกัน้กับกรรมการผู้้้จัดการ	
- กรรมการไม่ควรดำารงต่ำาแหน้่งกรรมการบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้เกิน้	5	บริษััที่
- กรรมการที่่�ได้รับการแต่่งต่ั�งใหม่แต่่ละที่่าน้จะได้รับที่ราบข้อม้ลของบริษััที่	กฎระเบ่ยบ	และข้อม้ลธุรกิจของบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องอย่างเพียงพอ 

ต่่อการปฏิิบัต่หิน้า้ที่่�กรรมการ	น้อกจากน้่�	คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒน้าความร้้ต่่อการที่ำาหน้า้ที่่�โดยเห็น้ว่ากรรมการควรได้รับการอบรมหลักสต้่ร
กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	อย่างน้้อย	1	หลักส้ต่รพ่�น้ฐาน้

• กรรมการอิสระ
เพ่�อให้กรรมการอิสระเป็น้กลไกสำาคัญใน้การกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	ด้แลผู้ลประโยชำน์้ของบริษััที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้		โดยสามารถืถ่ืวงดุลอำาน้าจการตั่ดสิน้ใจ

ของกรรมการที่ั�งคณะ	รวมถืงึม่จติ่สำาน้กึใน้การปฏิบิตั่หิน้้าที่่�ตั่�งมั�น้บน้ความถ้ืกต่อ้งและสามารถืแสดงความเหน็้ที่่�เปน็้อสิระ	โดยไมต่่กอย้ภ่ายใต่อ้ทิี่ธพิลของบคุคล
หร่อกลุ่มบุคคลใด	คณะกรรมการบริษััที่จึงกำาหน้ดน้ิยามและคุณสมบัต่ิของกรรมการอิสระใน้น้โยบายการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่	ซ่ึ�งเข้มงวดกว่าข้อกำาหน้ด 
ของสำาน้ักงาน้คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	 (ก.ล.ต่.)	และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	(ต่ลที่.)	ใน้เร่�องการถืือหุ้น้ไม่เกิน้	0.5%	 
(ต่ามกฎหมายกำาหน้ด	1%)	ของจำาน้วน้หุ้น้ที่่�ม่สิที่ธิออกเส่ยงที่ั�งหมดของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุม	 
และผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสระ

• การสรรหากรรมการ
บรษัิัที่คดัเลอืกกรรมการโดยวธิก่ารเสน้อชำื�อ	เมื�อไดร้บัการพจิารณาและอน้มัุต่จิากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล	และคณะกรรมการบรษิัทัี่

แลว้	จากน้ั�น้ผู้้ถื้ือหุน้้จะเปน็้ผู้้พิ้จารณาและอนุ้มตั่แิต่ง่ต่ั�งกรรมการของบรษัิัที่	ผู้้ล้งที่นุ้รายยอ่ยสามารถืใชำส้ทิี่ธขิองต่น้ใน้การลงมต่ใิน้ที่่�ประชำมุผู้้ถ้ือืหุน้้ใน้การแต่่งต่ั�ง
กรรมการ	ปัจจุบัน้คณะกรรมการบริษััที่	ม่จำาน้วน้	9	ท่ี่าน้	ประกอบด้วยผู้้้มค่วามร้้	ความสามารถื	มป่ระสบการณ์ใน้ธุรกจิที่่�เก่�ยวข้องหลายๆ	ธุรกิจ	ซ่ึ�งเป็น้ต่วัแที่น้
ของผู้้้ถืือหุ้น้	จำาน้วน้ของคณะกรรมการอิสระเที่่ากับหร่อไม่น้้อยกว่าหน้ึ�งใน้สามของคณะกรรมการ	
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ทัี่�งน่้�	บริษััที่กำาหน้ดหลักเกณฑ์์ท่ี่�ชัำดเจน้และโปร่งใสต่ามการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่เก่�ยวกับการปฏิิบัติ่ต่่อผู้้้ถืือหุ้น้อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน้	ด้วยการให้ผู้้้ถืือหุ้น้ 
เสน้อระเบ่ยบวาระการประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้และชำื�อกรรมการล่วงหน้้า	 เพ่�อให้ผู้้้ถืือหุ้น้ได้ม่ส่วน้ร่วมใน้การดำาเน้ิน้กิจการของบริษััที่	และเพ่�อคัดสรรบุคคล 
ที่่�ม่ความเหมาะสม	เพ่�อดำารงต่ำาแหน้่งกรรมการของบริษััที่โดยได้เผู้ยแพร่ใน้เว็บไซ่ต่์ของบริษััที่	www.goodyear.co.th	และเว็บไซ่ต์่ของต่ลาดหลักที่รัพย์ 
แห่งประเที่ศไที่ย

• คู่วามหลัากหลัายข่องกรรมการ
คณะกรรมการบริษััที่คำาน้ึงถืึงประโยชำน์้ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษััที่ที่ั�งใน้เร่�องเพศ	อายุ	ประวัต่ิการศึกษัา	ประสบการณ์ใน้วิชำาชำ่พ	

ที่ักษัะ	ความร้้	ดังน้ั�น้ใน้การสรรหาและการพิจารณาแต่่งตั่�งกรรมการของบริษััที่จะอย้่บน้พ่�น้ฐาน้ของความร้้ความสามารถืและใชำ้หลักเกณฑ์์ใน้การคัดเลือก 
ซ่ึ�งได้คำาน้ึงถึืงประโยชำน้์ด้าน้ความหลากหลายด้วย

• การประชุิมคู่ณะกรรมการบริษัที
คณะกรรมการบริษััที่กำาหน้ดให้ม่การประชุำมอย่างน้้อย	3	 เดือน้ต่่อครั�ง	และต่ามความจำาเป็น้	 โดยม่กำาหน้ดการประชุำมทุี่กไต่รมาสล่วงหน้้า 

ต่ลอดที่ั�งปี	ซ่ึ�งหน้ังสือเชำิญประชำุมพร้อมเอกสารการประชำุมที่่�จะส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้้าอย่างน้้อย	7	วัน้ก่อน้การประชำุม

• วาระการดำารงตำาแหนี้�ง
ใน้การประชำุมสามัญประจำาปีทีุ่กครั�ง	 ให้กรรมการออกจากต่ำาแหน่้ง	1	 ใน้	3	ถื้าจำาน้วน้กรรมการที่่�จะแบ่งออกให้ต่รงเป็น้สามส่วน้ไม่ได้	 

ก็ให้ออกโดยจำาน้วน้ใกล้ที่่�สุดกับส่วน้	1	ใน้	3	ซ่ึ�งกรรมการที่่�ออกต่ามวาระน้ั�น้อาจถื้กเลือกเข้ามาดำารงต่ำาแหน้่งใหม่ก็ได้	

• การประเมินี้ผลัข่องคู่ณะกรรมการบริษัที
คณะกรรมการบริษััที่กำาหน้ดให้ม่การประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้อย่างน้้อยปีละ	1	ครั�ง	ที่ั�งใน้ร้ปแบบของการประเมิน้ต่น้เองรายบุคคลด้วยต่น้เอง	

(Self-Evaluation)	และรายคณะ	เพ่�อให้คณะกรรมการบริษััที่พิจารณาผู้ลงาน้และปัญหาสำาหรับการพัฒน้าการปฏิิบัติ่หน้้าท่ี่�ต่่อไป	

• การกำาหนี้ดคู่�าตอบแทีนี้กรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาค่าต่อบแที่น้สำาหรับกรรมการโดยคำาน้ึงถืึงความเหมาะสมเก่�ยวกับประเภที่	ขน้าด	 และความเก่�ยวโยงกับ 

ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ซ่ึ�งสอดคล้องกับสภาวะโดยที่ั�วไปของต่ลาด	(Market	Norm)	และอุต่สาหกรรมเด่ยวกัน้	รวมถืึงความเหมาะสมเก่�ยวกับการที่ำาหน้้าที่่�
และความรับผิู้ดชำอบของคณะกรรมการ	ที่ั�งน้่�	 เฉพาะประธาน้กรรมการและกรรมการซ่ึ�งม่ถิื�น้ที่่�อย้่ใน้ประเที่ศไที่ยและไม่ได้รับเงิน้เดือน้จากบริษััที่เท่ี่าน้ั�น้ที่่�ม่สิที่ธิ 
ได้รับค่าต่อบแที่น้กรรมการ	

• แผนี้การส่บทีอดตำาแหนี้�งแลัะการพัฒนี้าผ่บ้ริหาร
ฝ่่ายบริหารเป็น้ผู้้้สรรหาผู้้้บริหารเมื�อม่ต่ำาแหน้่งว่างลง	ที่ั�งน้่�เป็น้ไปต่ามหลักเกณฑ์์	และระเบ่ยบข้อบังคับของบริษััที่ฯ

• การกำากับดแ่ลับริษัทีย�อยแลัะบริษัทีร�วม
บริษััที่ไม่ม่การดำาเนิ้น้งาน้ของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม	จึงไม่ม่การเปิดเผู้ยข้อม้ลใน้ส่วน้น่้�

• คู่ณะอนีุ้กรรมการ
คณะกรรมการบริษััที่แต่่งตั่�งคณะกรรมการชุำดย่อยเพ่�อการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	โดยที่ำาหน้้าท่ี่�ศึกษัาและกลั�น้กรองงาน้ของคณะกรรมการบริษััที่	 

ประกอบด้วย	คณะกรรมการต่รวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

6.1.2 นโยบัายและแนวปฏิิบัตัิท่ี�เกี�ยวกับัผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีส่วนได�เสีย

• สิทีธุิแลัะคู่วามเที�าเทีียมกันี้ข่องผ่้ถ่อหุ้นี้
1. สิทีธุิข่องผ่้ถ่อหุ้นี้
ผู้้ถ้ือืหุน้้มส่ทิี่ธใิน้ความเปน็้เจ้าของโดยใชำสิ้ที่ธผิู้า่น้การแต่่งตั่�งกรรมการเพ่�อที่ำาหน้า้ที่่�แที่น้ต่น้และมส่ทิี่ธติ่ดัสนิ้ใจเก่�ยวกบัการเปล่�ยน้แปลงที่่�สำาคญั	

ซ่ึ�งคณะกรรมการบริษััที่ต่ระหนั้กและให้ความสำาคัญถึืงสิที่ธิของผู้้้ถืือหุ้น้โดยส่งเสริมให้ผู้้้ถืือหุ้น้ใช้ำสิที่ธิและจะไม่กระที่ำาการใด	ๆ	อัน้เป็น้ละเมิดหร่อลิดรอน้สิที่ธิ 
ของผู้้้ถืือหุ้น้

2. คู่วามเที�าเทีียมกันี้ข่องผ่้ถ่อหุ้นี้
ผู้้ถื้ือหุน้้ทุี่กรายพง่ไดร้บัการปฏิิบัต่ท่ิี่�เที่า่เท่ี่ยมกนั้และเปน็้ธรรม	ซ่ึ�งคณะกรรมการบริษัทัี่จะกำากับดแ้ลใหผู้้้ถื้ือหุน้้ได้รับการปฏิบิตั่แิละปกปอ้งสทิี่ธิ

ขั�น้พ่�น้ฐาน้เที่่าเที่่ยมกัน้
การให้ข้อม้ลท่ี่�สำาคัญและจำาเป็น้สำาหรับผู้้้ถืือหุ้น้	โดยบริษััที่ได้จัดสรรเวลาการประชุำมและให้โอกาสแก่ผู้้้ถืือหุ้น้อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน้ใน้การแสดงความคิดเห็น้	 

ถืามคำาถืามและใชำ้สิที่ธิใน้การเลือกกรรมการ	บริษััที่เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้สามารส่งคำาถืามล่วงหน้้าถึืงเลขานุ้การบริษัทัี่ก่อน้วัน้ประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้ได้
ผู้้้ถืือหุ้น้ม่สิที่ธิใน้การมอบอำาน้าจให้ต่ัวแที่น้มาประชำุมและใชำ้สิที่ธิใน้การออกเส่ยงแที่น้ได้	โดยสามารถืเลือกมอบอำาน้าจให้แก่กรรมการอิสระ 

เป็น้ต่ัวแที่น้ใน้การประชำุมใหญ่สามัญประจำาปีของผู้้้ถืือหุ้น้	และบริษััที่ได้แน้บประวัต่ิของกรรมการอิสระไปพร้อมกับเอกสารการแจ้งประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้แล้ว	ใน้ระหว่าง
การประชำุม	บริษััที่ได้ให้ผู้้้ถืือหุ้น้ใชำ้บัต่รลงคะแน้น้เส่ยงใน้ทีุ่กวาระ	ที่ั�งน้่�	 เพ่�อความโปร่งใสและต่รวจสอบได้ใน้กรณ่ม่ข้อโต่้แย้งใน้ภายหลัง	ใน้การแต่่งตั่�งกรรมการ 
ของบริษััที่	บริษััที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้ได้ใชำ้สิที่ธิแต่่งต่ั�งกรรมการเป็น้รายบุคคล

ที่ั�งน้่�	บริษััที่ยังจัดให้ม่ชำ่องที่างต่ิดต่่อกับผู้้้ถืือหุ้น้ได้ผู้่าน้ที่าง	gyth_cosc@goodyear.com
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• บทีบาทีข่องบริษัทีต�อผ่้มีส�วนี้ได้เสีย
บริษััที่ฯ	ได้ให้ความสำาคัญต่่อสิที่ธิของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทีุ่กกลุ่ม	รวมถึืงไม่กระที่ำาการใด	ๆ	อัน้เป็น้การละเมิดสิที่ธิของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ย	และที่รัพย์สิน้ 

ที่างปญัญา	อก่ที่ั�งแน้วที่างการปฏิบิติั่ต่่อค้แ่ขง่ที่่�เป็น้ธรรม	ซ่ึ�งบรษิัทัี่ปฏิบิติั่ต่ามกฎหมายแขง่ขนั้ที่างการค้า	รวมถืงึการศกึษัาวเิคราะหข์อ้มล้เชำงิลกึของบริษัทัี่ค่้แข่ง	
บริษััที่จะต่้องดำาเน้ิน้การให้เป็น้ไปต่ามกฎหมาย	และมาต่รฐาน้จริยธรรมส้งสุด

บริษััที่กำาหน้ดน้โยบายท่ี่�สอดคล้องกับการคำานึ้งถึืงบที่บาที่ของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยไว้ใน้ค่้มือจรรยาบรรณใน้การดำาเนิ้น้ธุรกิจ	ผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยสามารถืเข้าถึืง 
ค้่มือจรรยาบรรณใน้การดำาเน้ิน้ธุรกิจ	ผู้่าน้ชำ่องที่าง	https://investor.goodyear.co.th/storage/download/cg-policy/business-conduct-manual-th.pdf

• การเปิดเผยสารสนี้เทีศแลัะคู่วามโปร�งใส
บริษััที่เปิดเผู้ยข้อมล้สำาคัญที่่�เก่�ยวข้องกับบริษััที่	ที่ั�งข้อม้ลที่างการเงิน้	และข้อม้ลที่่�มิใชำ่ข้อม้ลที่างการเงิน้อย่างถื้กต่้อง	ครบถื้วน้	ที่ัน้เวลา	และโปร่งใส	

โดยไดเ้ปดิเผู้ยขอ้มล้ขา่วสารผู้า่น้ชำอ่งที่างการสื�อสารต่่า	งๆ	ไวบ้น้เวบ็ไซ่ต่ข์องบริษัทัี่	www.goodyear.co.th	รวมถึืงการเผู้ยแพรบ่น้เวบ็ไซ่ต่ข์องต่ลาดหลกัที่รพัย์
แห่งประเที่ศไที่ยอ่กด้วย	เชำ่น้	แบบ	56-1	รายงาน้ประจำาปี	และงบการเงิน้	เพ่�อให้ผู้้้ลงทีุ่น้และผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องได้รับที่ราบข้อม้ลอย่างที่ั�วถืึง

• คู่วามปลัอดภัย อาชีิวอนี้ามัย สิ�งแวดลั้อมแลัะพลัังงานี้
บริษััที่ฯ	ให้ความสำาคัญกับการด้แลความปลอดภัย	อาชำ่วอน้ามัย	สิ�งแวดล้อม	และพลังงาน้	เพ่�อให้มั�น้ใจว่าการปฏิิบัต่ิงาน้ทุี่กกิจกรรมอย่้ภายใต้่

ระบบบริหารจัดการที่่�ได้มาต่รฐาน้สากล	ไม่ก่อให้เกิดผู้ลกระที่บต่่อสิ�งแวดล้อม	สังคม	และชำุมชำน้	

• การบริหารคู่วามเสี�ยง การคู่วบคูุ่มภายในี้ แลัะการตรวจสอบภายในี้
บริษััที่ฯ	จัดให้ม่ระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายใน้	เพ่�อให้การดำาเน้ิน้งาน้บรรลุต่ามวัต่ถืุประสงค์	รวมถืึงปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย	 

กฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง	และลดความเส่�ยงด้าน้การทีุ่จริต่		โดยมร่ะบบการต่รวจสอบภายใน้เพ่�อให้เกิดความมั�น้ใจว่าระบบที่่�ม่ชำ่วยให้บรรลุต่ามเป้าหมายที่่�วางไว้ได้

• การต�อต้านี้คู่อร์รัปชิันี้
นี้โยบายแลัะแนี้วทีางปฏิิบัติการป้องกันี้การมีส�วนี้เกี�ยวข่้องกับการคู่อร์รัปชิั�นี้
บริษััที่กำาหน้ดน้โยบายต่่อต่้าน้การติ่ดสิน้บน้	ซ่ึ�งน้โยบายดังกล่าวกำาหน้ดข้�น้ต่ามกฎหมายว่าด้วยการทีุ่จริต่ใน้ต่่างประเที่ศแห่งสหรัฐอเมริกา	

(United	States	Foreign	Corrupt	Practices	Act:	FCPA)	และพระราชำบัญญัต่ิการต่ิดสิน้บน้แห่งราชำอาณาจักร	(UK	Bribery	Act)	โดยคณะกรรมการบริษััที่ 
ม่มติ่ให้ปฏิิบัต่ิต่ามน้โยบาย	ดังน้่�	“ห้ามมิให้ผู้้้ร่วมค้า	ตั่วแที่น้	ผู้้้จัดจำาหน้่าย	ของก้�ดเย่ยร์เสน้อให้	หร่อให้	หร่อยอมจะรับ	หร่อรับเงิน้โดยวิธ่ใด	ๆ	ที่่�ไม่เหมาะสม	 
รวมถึืงเสน้อให้	หรอ่ให้	หรอ่ยอมจะรบั	หรอ่รบัสิ�งมค่า่ใด	ๆ 	แกห่ร่อจากบุคคลใดใน้สถืาน้ที่่�ใด	ๆ 	ใน้โลกเพ่�อให้ได้มาหรอ่รกัษัาไว้ซ่ึ�งธรุกจิ	หรอ่เพ่�อแสวงหาผู้ลประโยชำน้์
ใด	ๆ 	ที่่�ไมเ่หมาะสม	ก้�ดเยย่รจ์ะยอมเสย่โอกาสที่างธรุกจิใด	ๆ 	หากโอกาสที่างธรุกจิน้ั�น้จะสามารถืไดม้ากแ็ต่่โดยการใหเ้งนิ้ที่่�ไม่เหมาะสม	หรอ่ผู้ดิกฎหมาย	ต่ดิสนิ้บน้	
ให้ของขวัญ	คืน้เงิน้เพ่�อเป็น้ส่วน้ลด	ให้เงิน้ใต่้โต่�ะ	หร่อให้สิ�งจูงใจใน้ที่ำาน้องเด่ยวกัน้”	น้โยบายดังกล่าวม่ผู้ลบังคับใชำ้กับพนั้กงาน้	ค้่ค้า	ตั่วแที่น้จำาหน้่ายของก้�ดเย่ยร์
ซ่ึ�งเป็น้บริษัทัี่ล้กของ	The	Goodyear	Tire	&	Rubber	Company	บริษัทัี่สัญชำาต่ิอเมริกา	

การดำาเนี้ินี้การ 
(1)	การประเมิน้ความเส่�ยงของธุรกิจ	บริษััที่จัดที่ำา	Due	Diligence	System	เพ่�อประเมิน้ความเส่�ยงของค่้ค้า	ต่ัวแที่น้จำาหน้่าย	ที่่�ปร้กษัา	หร่อ

บคุคลภายน้อกที่่�ดำาเน้นิ้การใน้ฐาน้ะตั่วแที่น้ของบริษัทัี่	ผู่้าน้การสอบที่าน้ประวัต่	ิการต่อบชุำดคำาถืามประเมิน้ความเส่�ยงวา่มล่กัษัณะการดำาเน้นิ้งาน้ที่่�มค่วามเส่�ยง	
หร่อควรเฝ่้าระวังเก่�ยวกับน้โยบายต่่อต้่าน้การทุี่จริต่	หร่อการให้สิน้บน้หร่อไม่

(2)	การกำาหน้ดแน้วปฏิิบัต่ิ	เพ่�อควบคุม	ป้องกัน้	และต่ิดต่ามความเส่�ยงจากการคอร์รัปชำั�น้
บริษััที่จัดให้ม่ชำ่องที่างร้องเรียน้กลาง	ผู้่าน้เบอร์โที่รสายด่วน้	1-888-494-6854	หร่อ	www.goodyear.ethicspoint.com	เพ่�อผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ย

สามารถืติ่ดต่่อ	ร้องเรียน้ใน้เร่�องที่่�สงสัยว่าขัดแย้ง	หร่อขัดแย้งกับจรรยาบรรณใน้การดำาเนิ้น้ธุรกิจ	ผู้้้แจ้งข้อม้ลจะได้รับความคุ้มครอง	และข้อคำาถืาม	หร่อข้อร้อง
เรียน้จะได้ส่งต่่อให้หน้่วยงาน้ที่่�เก่�ยวข้องเพ่�อดำาเนิ้น้การพิจารณาแก้ไขต่่อไป

น้อกจากน้่�	บริษััที่ม่น้โยบายใน้การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายเก่�ยวกับการให้หรอ่รับของขวัญแก่หรอ่จากเจ้าหน้้าที่่�ของรัฐ



- 23 -

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

(3)	การสื�อสารและฝ่ึกอบรมแก่พน้ักงาน้	พน้ักงาน้	และผู้้้บริหารของบริษััที่จะต่้องผู่้าน้การฝ่ึกอบรมเก่�ยวกับน้โยบายต่่อต้่าน้การต่ิดสิน้บน้	
น้โยบายการให้ของขวัญต่ามหลักส้ต่รออน้ไลน์้ท่ี่�บริษััที่กำาหน้ดเป็น้ประจำาทุี่กปี	รวมถึืงม่การสื�อสารให้พนั้กงาน้รับร้้อย่างต่่อเนื้�องผู่้าน้การประชุำมพนั้กงาน้ประจำาเดือน้

(4)	แน้วที่างใน้การติ่ดต่ามประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิต่ามน้โยบายการต่่อต้่าน้คอร์รัปชำั�น้	คณะกรรมการบริษััที่ม่หน้้าที่่�ด้แลให้บริษััที่ปฏิิบัต่ิต่าม
น้โยบายดังกล่าว	และให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายเก่�ยวกับการห้ามจ่ายสิน้บน้	หร่อการสน้ับสนุ้น้การทีุ่จริต่คอร์รัปชำั�น้	และคณะกรรมการบริษััที่ได้ต่ิดต่ามการต่รวจ
สอบภายใน้ของผู้้้ต่รวจสอบภายใน้การปฏิิบัติ่ต่ามน้โยบายต่่อต้่าน้การทีุ่จริต่ของบริษัทัี่	ผู้่าน้รายงาน้ของคณะกรรมการต่รวจสอบใน้การประชำุมทีุ่กครั�ง

(5)	การให้คณะกรรมการต่รวจสอบหร่อผู้้้สอบบัญชำ่สอบที่าน้ความครบถ้ืวน้เพียงพอของกระบวน้การ	คณะกรรมการต่รวจสอบดำาเนิ้น้การ
สอบที่าน้การควบคุมภายใน้ของบริษััที่	การสอบที่าน้รายงาน้ของผู้้้ต่รวจสอบภายใน้	และการสอบที่าน้โดยผู้้้สอบบัญชำ่ภายน้อกของบริษััที่ท่ี่�ได้รับอนุ้มัต่ ิ
จากที่่�ประชุำมผู้้้ถืือหุ้น้	โดยผู้้้ต่รวจสอบภายใน้ได้สอบที่าน้ใน้เร่�องของระบบการเบิกจ่ายค่าใช้ำจ่ายของบริษััที่	การบัน้ทึี่กและรับร้้รายได้	ระบบการจ่ายค่าจ้าง 
และค่าต่อบแที่น้	การสอบที่าน้ระบบควบคุมภายใต่้กฎหมาย	Sarbanes	Oxley	Act	(SOX)	ของสหรัฐอเมริกา	(Internal	Controls)	และการต่รวจสอบการปฏิบัิต่ิ
ต่ามกฎหมายและน้โยบายของบริษััที่

อ่กที่ั�งบริษััที่ได้ประกาศเจต่น้ารมณ์โครงการแน้วร่วมปฏิิบัติ่ของภาคเอกชำน้ไที่ยใน้การต่่อต้่าน้ทุี่จริต่	(CAC:	Thailand’s	Private	Sector	 
Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	และอย้่ระหว่างการขอรับรองจากที่าง	CAC

6.2 จรรยาบัรรณธ้รกิจ 

หน้ึ�งใน้พัน้ธกิจซ่ึ�งเป็น้รากฐาน้สำาคัญของบริษััที่ใน้การดำาเนิ้น้ธุรกิจ	คือ	“เรามุ่งมั�น้ใน้การปฏิิบัต่ิต่น้ด้วยความซื่�อสัต่ย์	สุจริต่	และม่ความเคารพต่่อกัน้”	
ค่้มือจรรยาบรรณใน้การดำาเนิ้น้ธุรกิจของบริษััที่	ประกอบไปด้วยรายละเอ่ยดเก่�ยวกับพฤต่ิกรรมที่่�พนั้กงาน้ของบริษััที่พ่งปฏิิบัต่ิใน้ฐาน้ะพนั้กงาน้	การปฏิิบัต่ ิ
ต่่อค้่ค้า	พน้ักงาน้	ผู้้้บริหารของบริษััที่	ม่หน้้าที่่�ใน้การที่ำาความเข้าใจ	รวมที่ั�งปฏิบิัต่ิต่ามแน้วปฏิบิัต่ิที่่�กำาหน้ดใน้ค้่มือน้่�	พร้อมกับรายงาน้ให้บริษััที่ที่ราบ	ใน้กรณท่ี่่�
ม่พฤต่ิกรรมที่่�น้่าสงสัยว่าเป็น้การกระที่ำาความผู้ิดที่างกฎหมาย	จรรยาบรรณ	หรอ่เป็น้การละเมิดน้โยบายเหล่าน้่�

ก้�ดเย่ยร์จัดให้ม่การฝ่ึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่อย่างต่่อเนื้�องให้กับพน้ักงาน้รายเดือน้ที่ั�วโลก	การฝ่ึกอบรมมุ่งเน้้น้ถืึงการปฏิิบัต่ิงาน้ 
ที่่�สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่างธุรกิจ	น้โยบายต่่อต้่าน้การทุี่จริต่คอร์รัปชำั�น้	รวมถึืงกระบวน้การประเมิน้ความเส่�ยงของบุคคลภายน้อกที่่�บริษััที่ 
ดำาเน้ิน้ธุรกิจด้วย	พน้ักงาน้ที่่�พบเหตุ่การณ์	หร่อสงสัยว่าได้พบเหตุ่การณ์ที่่�ฝ่่าฝ่่น้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่	จะต่้องที่ำาการรายงาน้เหตุ่การณ์ดังกล่าวไปยัง
สายด่วน้จริยธรรมก้�ดเย่ยร์ซ่ึ�งเป็น้เบอร์โที่รฟื่รีต่ลอด	24	ชำั�วโมง	หร่อผู้่าน้เว็บไซ่ต่์	w	ww.goodyear.ethicspoint.com		พน้ักงาน้สามารถืเลือกเปิดเผู้ยต่ัวต่น้ 
หร่อไม่ก็ได้	ทีุ่กข้อร้องเรียน้	จะได้รับการต่รวจสอบและหากยืน้ยัน้ว่าม่การกระที่ำาฝ่่าฝ่่น้จริง	ผู้้้กระที่ำาผู้ิดจะต่้องถ้ืกพิจารณาที่างวิน้ัยอย่างเหมาะสม	ที่ั�งน้่�	 
ก้�ดเย่ยร์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้้้ร้องเรียน้ว่าจะไม่มก่ารกระที่ำาโต่้ต่อบใดๆ

6.3 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท่ี�สำาคัญของนโยบัาย แนวปฏิิบัตัิ และระบับัการกำากับัด้แลกิจการในรอบัปีท่ี�ผู้่านมา

6.3.1 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท่ี�สำาคัญเกี�ยวกับัการท่บัท่วนนโยบัาย แนวปฏิิบััติ และระบับัการก ำากับัดแ้ลกิจการ หุ้ร่อกฎบััตรคณะกรรมการ 
ในรอบัปีท่ี�ผู้่านมา

ใน้ปี	2563	คณะกรรมการบริษััที่มม่ติ่เห็น้ชำอบการปรับปรุงการกำากับด้แลกิจการต่ามข้อเสน้อแน้ะจากผู้ลสำารวจโครงการสำารวจการกำากับด้แลกิจการ
บริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ไที่ยประจำาปี	2563	โดยสมาคมส่งเสริมสถืาบัน้กรรมการบริษััที่ไที่ย	ดังน้่�

• บริษััที่สื�อสารข้อมล้ผู้่าน้การจัดให้ม่การแถืลงข่าวต่่อสื�อมวลชำน้/การจัดที่ำาจดหมายข่าวที่่�น้ำาเสน้อถืึงฐาน้ะที่างการเงิน้ของบริษัทัี่
• คณะกรรมการบริษััที่พิจารณากำาหน้ดจำาน้วน้บริษัทัี่จดที่ะเบ่ยน้ที่่�กรรมการแต่่ละคน้จะไปดำารงต่ำาแหน้่งไม่เกิน้	5	แห่ง	โดยไม่ม่ข้อยกเว้น้
• คณะกรรมการจัดให้ม่การประชำุมระหว่างกรรมการที่่�ไม่เป็น้ผู้้้บริหาร	โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้าร่วมประชำุมใน้รอบปีที่่�ผู้่าน้มา	โดยระบุจำาน้วน้ครั�ง

หร่อวัน้ที่่�จัดประชำุม
• คณะกรรมการจัดให้มก่ารประเมิน้ผู้ลงาน้ประจำาปีของผู้้้บริหารส้งสุด	(CEO)	ขององค์กร	และเปิดเผู้ยไว้ให้ที่ราบ

6.3.2 การปฏิิบััติตามหุ้ลักการกำากับัด้แลกิจการท่ี�ดีสำาหุ้รับับัริษัทั่จดท่ะเบัียน (CG Code)

คณะกรรมการบริษััที่ได้พิจารณาหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่สำาหรับบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ปี	2560	หร่อ	CG	Code	ซ่ึ�งจัดที่ำาโดย	ก.ล.ต่.	และต่ระหน้ักถืึง
บที่บาที่หน้้าที่่�ใน้ฐาน้ะผู้้้น้ำาขององค์กร	ใน้การน้ำาหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่มาปรับใชำ้เพ่�อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน้	รวมที่ั�งได้ประเมิน้การปฏิิบัต่ิ
ต่ามหลักปฏิิบัติ่ใน้	CG	Code	แต่่ละข้อเท่ี่ยบเค่ยงกับน้โยบาย	การดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้การกำากับด้แลกิจการที่่�ด่	และบริบที่ที่างธุรกิจของบริษััที่	โดยม่ความเห็น้ว่า 
ใน้ภาพรวมบริษััที่ม่น้โยบาย	มาต่รการ	และกระบวน้การดำาเนิ้น้งาน้ที่่�สอดคล้องกับหลักปฏิิบัต่ิใน้	CG	Code	เหมาะสมกับที่ิศที่างการเต่ิบโต่ที่างธุรกิจของบริษััที่	
ที่ั�งน้่�	สรุปประเด็น้ที่่�ยังไม่ได้ปฏิิบัติ่ดังน้่�	

หลัักปฏิิบัติตาม CG Code เหตุผลัหร่อมาตรการทีดแทีนี้ข่องบริษัทีฯ
คณะกรรมการควรกำาหน้ดให้กรรมการอิสระม่วาระ 

ดำารงต่ำาแหน่้งต่่อเน้ื�องไม่เกิน้	9	ปี	น้ับจากวัน้ที่่�ได้รับการแต่่งตั่�ง 
ให้ดำารงต่ำาแหน้่งกรรมการอิสระครั�งแรก	 ใน้กรณ่ที่่�จะแต่่งตั่�ง
กรรมการอิสระนั้�น้ให้ดำารงต่ำาแหน่้งต่่อไป	คณะกรรมการควรพิจารณา 
อย่างสมเหตุ่สมผู้ลถึืงความจำาเป็น้ดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษััที่ม่ที่ั�งสิ�น้	9	ที่่าน้	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำาน้วน้	3	ที่่าน้	 
ซ่ึ�งแต่่ละท่ี่าน้ล้วน้เป็น้ผู้้้เชำ่�ยวชำาญใน้ด้าน้การเงิน้	รวมถึืงธุรกิจยาน้ยน้ต์่อย่างยาวน้าน้ 
ซ่ึ�งบริษััที่ยังไม่สามารถืจะสรรหากรรมการอิสระท่ี่�ม่คุณสมบัต่ิรวมที่ั�งประสบการณ์ 
ที่่�เที่่าเที่่ยมกัน้มาที่ดแที่น้ได้	อย่างไรก็ต่าม	บริษััที่ได้เต่รียมวางแผู้น้เพ่�อหาร่อเก่�ยวกับ 
การสรรหากรรมการอิสระเพ่�อสืบที่อดการดำารงต่ำาแหน้่งต่่อไปใน้อน้าคต่
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6.3.3 การปฏิิบัติในี้เร่�องอ่�นี้ ๆ ตามหลัักการกำากับด่แลักิจการทีี�ดี

• ผู้ลการประเมิน้จากผู้ลสำารวจรายงาน้การกำากับด้แลกิจการที่่�ด่ของบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้	ประจำาปี	2563	ม่คะแน้น้ใน้ภาพรวมอย้่ใน้เกณฑ์์	“ด่มาก”
(4	ดาว)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถืาบัน้กรรมการบริษััที่ไที่ย	

• ผู้ลการประเมิน้คุณภาพการจัดประชุำมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้	100	คะแน้น้เต็่ม		อย่้ใน้เกณฑ์์ด่เลิศ	ใน้โครงการประเมิน้คุณภาพการจัดประชุำมสามัญ
ผู้้้ถืือหุ้น้	(Annual	General	Meeting	-	AGM)	ประจำาปี	2562	จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้้้ลงทีุ่น้ไที่ย

ที่่าน้สามารถืศึกษัาด้รายละเอ่ยดเพิ�มเต่ิมได้ที่่�
• ค่้มือจรรยาบรรณใน้การดำาเนิ้น้ธุรกิจ	https://investor.goodyear.co.th/storage/download/cg-policy/business-conduct-manual-th.pdf

7. โครงสร�างการกำากับัด้แลกิจการ และข�อม้ลสำาคัญเกี�ยวกับัคณะกรรมการ คณะอน้กรรมการ ผู้้�บัริหุ้าร พนักงาน และอื�น ๆ

7.1 โครงสร�างการกำากับัด้แลกิจการ

คณะกรรมการบริษััที่และผู้้้บริหารปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�เพ่�อประโยชำน้์ของบริษััที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้	ซ่ึ�งม่โครงสร้างการจัดการที่่�ชัำดเจน้	ถ่ืวงดุล	และสามารถื 
ต่รวจสอบได้	คณะกรรมการได้ม่การติ่ดต่ามและด้แลให้ฝ่่ายจัดการดำาเน้ิน้งาน้ต่ามน้โยบาย	แผู้น้งาน้	และกลยุที่ธ์ของบริษััที่ฯ	รวมถึืงจัดให้ม่การแบ่งแยก 
บที่บาที่หน้้าที่่�ความรับผู้ิดชำอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่่ายจัดการอย่างชัำดเจน้	 โดยคณะกรรมการบริษััที่แต่่งต่ั�งคณะอนุ้กรรมการจำาน้วน้	2	คณะ	 
เพ่�อชำ่วยกลั�น้กรองงาน้ที่่�ม่ความสำาคัญ	ได้แก่	คณะกรรมการต่รวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	โดยม่กรรมการผู้้้จัดการเป็น้ผู้้้บริหารส้งสุด

คู่ณะกรรมการตรวจสอบ คู่ณะกรรมการบริษัที
คู่ณะกรรมการสรรหา 

แลัะธุรรมาภิบาลั

กรรมการผ่้จัดการใหญ�

ผ่้จัดการฝ่่ายธุุรการ 

ผ่้อำานี้วยการ
ฝ่่ายการเงินี้

ผ่้อำานี้วยการ 
ฝ่่ายผลัิต

ผ่้อำานี้วยการ
ฝ่่ายทีรัพยากร

บุคู่คู่ลั

ผ่้อำานี้วยการ
ฝ่่ายข่าย

Marketing 
Lead

เลัข่านุี้การบริษัที 
แลัะทีี�ปรึกษา

กฎหมาย

ผ่้จัดการ 
Government 

Relations 

OE Sales 
Leader

ผ่้จัดการ 
Supply 
Chain 

ผ่้จัดการ 
EHS

7.2 ข�อม้ลเกี�ยวกับัคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบัของคณะกรรมการบัริษััท่

• คณะกรรมการม่ความหลากหลาย	(Board	Diversity)	โดยม่ทัี่กษัะสอดคล้องกับกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจของบริษััที่ฯ	(รายละเอ่ยดประวัติ่กรรมการ
ปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	1)

• กรรมการจำาน้วน้ไม่น้้อยกว่า	5	คน้	ปัจจุบัน้มก่รรมการจำาน้วน้	9	คน้	ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้หญิงจำาน้วน้	1	คน้	และเป็น้กรรมการที่่�เป็น้ผู้้้บริหารจำาน้วน้	1 คน้
• กรรมการอิสระจำาน้วน้ไม่น้้อยกว่า	1	ใน้	3	ของกรรมการที่ั�งหมด	ซ่ึ�งปัจจุบัน้ม่กรรมการอิสระจำาน้วน้	3	คน้	
• ประธาน้กรรมการไม่ใชำ่บุคคลเด่ยวกัน้กับผู้้้ดำารงต่ำาแหน้่งกรรมการผู้้้จัดการ	เพ่�อให้ม่ความชำัดเจน้ใน้การแบ่งแยกหน้้าที่่�และการปฏิบิัต่ิงาน้
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7.2.2 ข�อม้ลคณะกรรมการและผู้้�มีอำานาจควบัคม้บัริษััท่รายบัค้คล

คู่ณะกรรมการบริษัที จำานี้วนี้ 9 คู่นี้ (ณ 31 ธุันี้วาคู่ม 2563) ดังนี้ี�

รายชิ่�อ ตำาแหนี้�ง
การเข่้าร�วม

ประชิุมสามัญ
ประจำาปีผ่้ถ่อหุ้นี้

จำานี้วนี้คู่รั�ง 
ทีี�เข่้าร�วมประชุิม
คู่ณะกรรมการ

จำานี้วนี้คู่รั�ง 
ทีี�เข่้าร�วมประชุิม
คู่ณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จำานี้วนี้คู่รั�ง 
ทีี�เข่้าร�วมประชิุม
คู่ณะกรรมการ

สรรหาแลัะ
ธุรรมาภิบาลั

หมายเหตุ

1. ดร.ธ่ระพร	ศรีเฟื่่�องฟื่้้ง - ประธาน้กรรมการ
- กรรมการสรรหา 
และธรรมาภิบาล

เข้า 6/6 - 4/4 -

		2.	น้ายล้ก้า	เครปาโชำล่�
(Mr.	Luca	Crepaccioli)

- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา 
และธรรมาภิบาล

เข้า 6/6 - 4/4 -

3.	น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้ - กรรมการอิสระ
- ประธาน้กรรมการ 
ต่รวจสอบ

เข้า 6/6 4/4 - -

4.	น้ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้
(Mr.Yeap	Swee	Chuan)

- กรรมการอิสระ
- ประธาน้กรรมการสรรหา 
และธรรมาภิบาล
กรรมการต่รวจสอบ

เข้า 6/6 4/4 4/4 -

5.	น้างสาวชำน้าพรรณ
จึงรุ่งเร่องกิจ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการต่รวจสอบ
กรรมการสรรหา 
และธรรมาภิบาล

เข้า 6/6 4/4 4/4 -

6.	น้ายไมเคิล	มาร์เต่น้ส์
(Mr.	Michael	Martens)

กรรมการ
เข้า 6/6 - - -

7.	น้ายวีฮอง	เค็ก
(Mr.	Wee	Hong	Kek)

กรรมการ
เข้า 6/6 - - -

8.	น้ายจ่โน้	การ์ซ่าเรลลา
(Mr.	Gino	Garzarella)

กรรมการ

เข้า 5/5 - -

วัน้ที่่�ได้รับแต่่งต่ั�ง	
25	กุมภาพัน้ธ์

2563
แที่น้	น้ายพิพัฒน้์	 

วรพิพัฒน้์

9.	น้ายไมเคิล	ล่	เดรเยอร์
(Mr.	Michael	Lee	Dreyer)

 กรรมการ

เข้า 3/3 - -

แต่่งต่ั�งวัน้ที่่�	14	
พฤษัภาคม	2563
แที่น้	น้ายแอน้ดร้ว์
ไมเคิล	ค้เปอร์

กรรมการทีี�คู่รบวาระหร่อลัาออกระหว�างปี 2563

1.	น้ายพิพัฒน้์	วรพิพัฒน้์  กรรมการบริหาร - 5/5 - - ลาออกวัน้ที่่�	 
17	มกราคม	2563

2.	น้ายแอน้ดร้ว์	ไมเคิล	ค้เปอร์
(Mr.	Andrew
Michael	Cooper)

 กรรมการ - 5/5 - - ลาออกวัน้ที่่�	
10	เมษัายน้	2563

ชำื�อและจำาน้วน้กรรมการซ่ึ�งม่อำาน้าจลงลายมือชำื�อแที่น้บริษััที่	คือ	น้ายล้ก้า	เครปาโชำล่�	และน้ายวีฮอง	เค็ก	ลงลายมือชำื�อร่วมกัน้	พร้อมประทัี่บต่ราสำาคัญของบริษัทัี่
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7.2.3 บทีบาที หนี้้าทีี� แลัะคู่วามรับผิดชิอบข่องคู่ณะกรรมการบริษัที

1. เป็น้ผู้้้น้ำาและบริหารบริษััที่ต่ามวิสัยทัี่ศน้์งาน้ที่่�ได้รับมอบหมาย
2. ต้่องปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมาย	วัต่ถุืประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทัี่	ต่ลอดจน้มต่ิของที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้	
3.	 พิจารณาอนุ้มัต่ิรายการท่ี่�สำาคัญ	เชำ่น้	โครงการลงทีุ่น้ใหม่	หร่อการซ่ื�อขายที่รัพย์สิน้ที่่�ม่สาระสำาคัญต่ามหลักเกณฑ์์ของต่ลาดหลักที่รัพย์ 

แห่งประเที่ศไที่ย	และคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์	และต่ลาดหลักที่รัพย์กำาหน้ด	และการดำาเนิ้น้การใด	ๆ	ต่ามที่่�กฎหมายกำาหน้ด
4. กำากับด้แลกิจการให้ม่การปฏิบิัต่ิงาน้อย่างม่จริยธรรม
5. จัดให้ม่ระบบบัญชำ่	การรายงาน้ที่างการเงิน้และการสอบบัญชำ่ที่่�เชำื�อถืือได้	รวมที่ั�งด้แลให้ม่กระบวน้การให้การประเมิน้ความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน้และการต่รวจสอบภายใน้อย่างมป่ระสิที่ธิภาพ	และการต่ิดต่ามผู้ล
6. คณะกรรมการบริษััที่	ม่อำาน้าจอนุ้มัติ่รายการดังต่่อไปน้่�

(1)	 แต่่งต่ั�งและถือดถือน้พนั้กงาน้ของบริษััที่	
(2)	 กำาหน้ดจ่ายเงิน้บำาเหน็้จรางวัลแก่พน้ักงาน้	หร่อล้กจ้างของบริษััที่	หร่อบุคคลใดที่่�ที่ำากิจการให้กับบริษััที่	โดยจะเป็น้ผู้้้ที่ำาการประจำา

หร่อไม่ประจำาก็ได้
(3)	 กำาหน้ดเงิน้ปัน้ผู้ลระหว่างกาลให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้

ใน้การปฏิิบัต่ิงาน้ต่ามหน้้าที่่� 	 คณะกรรมการบริษััที่ฯ	อาจมอบหมายให้กรรมการคน้ใดคน้หนึ้�งหร่อหลายคน้หร่อบุคคลอื�น้ไปปฏิิบัต่ิ 
อย่างใดอย่างหน้ึ�งแที่น้คณะกรรมการก็ได้

ใน้การเข้าที่ำารายการต่่อไปน้่�	 ให้พิจารณาอนุ้มัติ่โดยที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้ด้วยคะแน้น้เส่ยงไม่น้้อยกว่าสามใน้ส่�ของจำาน้วน้เส่ยงทัี่�งหมดของผู้้้ถืือหุ้น้ 
ซ่ึ�งมาประชุำมและม่สิที่ธิออกเส่ยง

(1)	 การขายหร่อโอน้กิจการของบริษััที่ที่ั�งหมดหร่อบางส่วน้ที่่�สำาคัญให้แก่บุคคลอื�น้
(2)		 การซ่ื�อหร่อรับโอน้กิจการของบริษััที่อื�น้หร่อบริษััที่เอกชำน้มาเป็น้ของบริษัทัี่
(3)		 การที่ำา	แก้ไข	หรอ่เลกิสญัญาเก่�ยวกบัการใหเ้ชำา่กจิการของบรษิัทัี่ที่ั�งหมดหรอ่บางสว่น้ที่่�สำาคญั	การมอบหมายใหบ้คุคลอื�น้เขา้จดัการธรุกจิ

ของบริษัทัี่	หร่อการรวมกิจการกับบุคคลอื�น้โดยม่วัต่ถุืประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุี่น้กัน้

บทีบาที หนี้้าทีี� แลัะคู่วามรับผิดชิอบข่องประธุานี้กรรมการ  ซึ่่�งเป็นี้ผ่้นี้ำาข่องคู่ณะกรรมการบริษัที
1. เรียกประชำุมและกำาหน้ดวาระการประชำุมต่ามที่่�กำาหน้ดใน้ข้อบังคับของบริษััที่	และจัดส่งหน้ังสือเชำิญประชำุม	วาระการประชำุมพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชำุมไปให้กรรมการล่วงหน้้าไม่น้้อยกว่า	7	วัน้เพ่�อให้กรรมการได้ม่เวลาศึกษัามาก่อน้ล่วงหน้้า
2. ประธาน้กรรมการที่ำาหน้้าที่่�เป็น้ประธาน้ที่่�ประชุำม	ม่หน้้าที่่�ด้แลและจัดสรรเวลาแต่่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำาหรับกรรมการที่่�จะอภิปราย

แสดงความคิดเห็น้อย่างเป็น้อิสระใน้ประเด็น้ที่่�สำาคัญโดยคำาน้ึงถึืงผู้ลประโยชำน์้ของผู้้้ถืือหุ้น้และผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยอย่างเป็น้ธรรม	องค์ประชุำมใน้การประชุำม 
คณะกรรมการบริษััที่	องค์ประชำมุประกอบด้วยกรรมการไม่น้อ้ยกวา่กึ�งหน้ึ�งของจำาน้วน้กรรมการที่ั�งหมด	ตั่ดสิน้ด้วยคะแน้น้เสย่งข้างมากของกรรมการที่่�มาประชำมุ	
กรรมการหน้ึ�งคน้ม่หน้ึ�งเส่ยง

7.3 ข่้อม่ลัเกี�ยวกับคู่ณะอนีุ้กรรมการ

คณะกรรมการบริษััที่ได้แต่่งต่ั�งคณะอนุ้กรรมการ	หร่อ	คณะกรรมการชำุดย่อย	2	คณะเพ่�อชำ่วยใน้การกำากับดแ้ลกิจการของบริษััที่ฯ	โดยม่อำาน้าจ	หน้้าที่่�	
และบที่บาที่ความรับผู้ิดชำอบ	ดังน้่�

1. คู่ณะกรรมการตรวจสอบ (AC: Audit Committee)
1. น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้		 ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการอิสระ	(เป็น้ผู้้้ม่ความร้้

และประสบการณ์ใน้การสอบที่าน้งบการเงิน้ของบริษััที่)
2. น้ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้ กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. น้างสาวชำน้าพรรณ	จึงรุ่งเรอ่งกิจ กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการอิสระ

ข่อบเข่ต หนี้้าทีี� แลัะคู่วามรับผิดชิอบ
1. สอบที่าน้ให้บริษััที่	ม่การรายงาน้ที่างการเงิน้อย่างถื้กต่้องและเพียงพอ
2. สอบที่าน้ให้บริษััที่ม่ระบบการควบคุมภายใน้	(Internal	Control)	และการต่รวจสอบภายใน้	(Internal	Audit)	ที่่�เหมาะสมและม่ประสิที่ธิผู้ล

และพิจารณาความเป็น้อิสระของหน่้วยงาน้ต่รวจสอบภายใน้	ต่ลอดจน้ให้ความเห็น้ชำอบใน้การพิจารณาแต่่งต่ั�งโยกย้าย	 เลิกจ้างงาน้หัวหน้้าหน่้วยงาน้ 
ต่รวจสอบภายใน้	หร่อหน้่วยงาน้อื�น้ใดที่่�รับผู้ิดชำอบเก่�ยวกับการต่รวจสอบภายใน้

3.	 สอบที่าน้ให้บริษัทัี่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	ข้อกำาหน้ดของต่ลาดหลักที่รัพย์	และกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทัี่

4. พิจารณา	คัดเลือก	เสน้อแต่่งต่ั�ง	บุคคลซ่ึ�งม่ความเป็น้อิสระเพ่�อที่ำาหน้้าที่่�เป็น้ผู้้้สอบบัญชำ่ของบริษััที่รวมไปถึืงการเลิกจ้าง	และเสน้อค่าต่อบแที่น้
ของบุคคลดังกล่าวรวมที่ั�งเข้าร่วมประชำุมกับผู้้้สอบบัญชำ่โดยไม่มฝ่่่ายจัดการเข้าร่วมประชำุมด้วยอย่างน้้อย	ปีละ	1	ครั�ง

5. พิจารณารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้หร่อรายการที่่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชำน้์	ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายและข้อกำาหน้ดของต่ลาดหลักที่รัพย์
ที่ั�งน้่�	เพ่�อให้มั�น้ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ่สมผู้ลและเป็น้ประโยชำน้์ส้งสุดต่่อบริษััที่
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6. จัดที่ำารายงาน้ของคณะกรรมการต่รวจสอบโดยเปิดเผู้ยไว้ใน้รายงาน้ประจำาปีของบริษััที่	ซ่ึ�งรายงาน้ดังกล่าวต่้องลงน้ามโดยประธาน้คณะ
กรรมการต่รวจสอบและต่้องประกอบด้วยข้อม้ลอย่างน้้อยดังต่่อไปน้่�

(ก)	 ความเห็น้เก่�ยวกับความถื้กต้่อง	ครบถ้ืวน้	เป็น้ที่่�เชำื�อถืือได้ของรายงาน้ที่างการเงิน้ของบริษััที่
(ข)	 ความเห็น้เก่�ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน้ของบริษััที่
(ค)	 ความเห็น้เก่�ยวกับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	 ข้อกำาหน้ดของต่ลาดหลักที่รัพย์	หร่อกฎหมาย 

ที่่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััที่
(ง)	 ความเห็น้เก่�ยวกับความเหมาะสมของผู้้้สอบบัญชำ่
(จ)	 ความเห็น้เก่�ยวกับรายการที่่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชำน้์
(ฉ)	 จำาน้วน้การประชำุมคณะกรรมการต่รวจสอบ	และการเข้าร่วมประชำุมของกรรมการต่รวจสอบแต่่ละที่่าน้
(ชำ)	 ความเห็น้หร่อข้อสังเกต่โดยรวมที่่�คณะกรรมการต่รวจสอบได้รับจากการปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ต่ามกฎบัต่ร	(Charter)
(ซ่)	 รายการอื�น้ท่ี่�เห็น้ว่าผู้้้ถืือหุ้น้และผู้้้ลงทุี่น้ทัี่�วไปควรที่ราบภายใต้่ขอบเขต่หน้้าท่ี่�และความรับผิู้ดชำอบท่ี่�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััที่

7. ปฏิิบัติ่การอื�น้ใดต่ามที่่�คณะกรรมการของบริษััที่มอบหมายด้วยความเห็น้ชำอบจากคณะกรรมการต่รวจสอบ

2. คู่ณะกรรมการสรรหาแลัะกำาหนี้ดคู่�าตอบแทีนี้ (NCG: Nomination and Corporate Governance Committee)
1. น้ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้ ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการอิสระ
2. น้างสาวชำน้าพรรณ	จึงรุ่งเร่องกิจ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการอิสระ	
3. ดร.	ธ่ระพร	ศรีเฟื่่�องฟื่้้ง กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการ
4. น้ายล้ก้า	เครปาโชำล่�	 กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการผู้้้บริหาร

ข่อบเข่ต หนี้้าทีี� แลัะคู่วามรับผิดชิอบ
1. ประเมิน้และคัดเลือก	หร่อแน้ะน้ำาคณะกรรมการบริษัทัี่เก่�ยวกับการคัดเลือกกรรมการ
2. จัดที่ำาหลักการใน้การคัดเลือกกรรมการใหม่	และคัดและจัดหาบุคคลที่่�ม่คุณสมบัต่ิครบถื้วน้เป็น้กรรมการ
3. พิจารณาการเสน้อบุคคลเป็น้กรรมการที่่�อนุ้มัต่ิโดยผู้้้ถืือหุ้น้
4. พิจารณาและที่ำาความเห็น้ให้กับคณะกรรมการบริษััที่	 เก่�ยวกับโครงสร้าง	ขน้าดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	รวมถืึงที่ักษัะ

ของคณะกรรมการ	เพ่�อประสิที่ธิของคณะกรรมการที่ั�งหมด
5. คัดเลือกกรรมการผู้้้ต้่องสับเปล่�ยน้ตั่ว	ใน้การประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้ของบริษััที่
6. รายงาน้ผู้ลการประเมิน้ผู้ลของคณะกรรมการ
7. พัฒน้าและที่บที่วน้	อย่างน้้อยปีละครั�ง	หลักปฏิิบัต่ิงาน้และให้ความเห็น้เก่�ยวกับการเปล่�ยน้แปลงคณะกรรมการ
8. พิจารณาและให้ความเห็น้เก่�ยวกับธรรมาภิบาลเป็น้คราวๆ	ไป
9. พิจารณาการเปิดเผู้ยข้อม้ลที่่�เก่�ยวกับรายงาน้ประจำาปี	เก่�ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
10. ที่ำาหน้้าที่่�อื�น้	ๆ	ต่ามที่่�มอบหมายโดยคณะกรรมการเป็น้คราวๆ	ไป

7.4  ข�อม้ลเกี�ยวกับัผู้้�บัริหุ้าร

รายชื�อและตำาแหุ้น่งของผู้้�บัริหุ้าร
คณะกรรมการบรษิัทัี่มก่ารแบง่แยกบที่บาที่หน้า้ที่่�ความรบัผู้ดิชำอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่า่ยจดัการอยา่งชำดัเจน้	โดยกำาหน้ดบที่บาที่หน้า้ที่่�

ความรับผู้ดิชำอบของฝ่า่ยจัดการใน้การดำาเนิ้น้กิจการและบริหารงาน้ประจำาวนั้ของบริษััที่ฯ	ใหเ้ป็น้ไปต่ามน้โยบาย	แผู้น้งาน้	เปา้หมาย	ข้อบังคับ	และระเบย่บบริษััที่ฯ	
รวมถึืงต่ามมต่ิที่่�ประชุำมคณะกรรมการบริษััที่	ด้วยงบประมาณที่่�ได้รับอนุ้มัต่ิอย่างเคร่งครัด	ซ่ื�อสัต่ย์สุจริต่	ระมัดระวังรักษัาผู้ลประโยชำน้์ของบริษััที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้
อยา่งดท่ี่่�สุดต่ามหลักการกำากบัดแ้ลกิจการที่่�ด	่โดยรายงาน้ความก้าวหน้า้จากการดำาเน้นิ้งาน้ต่ามมติ่และผู้ลการดำาเน้นิ้งาน้ที่่�สำาคญัต่่อที่่�ประชุำมคณะกรรมการ
บริษััที่	ปัจจุบัน้ม่ผู้้้บริหารต่ามน้ิยามของ	ก.ล.ต่.	(ณ	31	ธัน้วาคม	2563)	ดังน้่�

 รายช่ิ�อผ่้บริหาร ตำาแหนี้�ง
1. น้างสาวจัสต่ิน้า	เก็บสกา

(Ms.	Justyna	Gebska)
ผู้้้อำาน้วยการฝ่่ายการเงิน้

2. น้ายโอเมอร์	เต่สโกร้ค้
(Mr.	Omer	Tezgorucu)

ผู้้้อำาน้วยการฝ่่ายผู้ลิต่

3. น้ายภานุ้	ราษัฎร์เจริญ* ผู้้้อำาน้วยการฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล
4. น้ายอรรณพ		ธน้รักษัา ผู้้้อำาน้วยการฝ่่ายขาย
5. น้างสาวลัดดา	ส่เมือง Marketing	Lead
6. น้างสาววสุวัต่น์้	ศิริพงษั์มงคล เลขานุ้การบริษััที่	และที่่�ปรก้ษัากฎหมาย

* ลาออกโดยม่ผู้ลต่ั�งแต่่วัน้ที่่�	1	มกราคม	2564
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นโยบัายการจ่ายค่าตอบัแท่น
ผู้้้บริหารได้รับค่าต่อบแที่น้ระยะสั�น้คือ	ค่าต่อบแที่น้รายเดือน้และเงิน้โบน้ัส	รวมถืึงค่าต่อบแที่น้ระยะยาวซ่ึ�งจะพิจารณาอนุ้มัต่ิแต่่ละคราวไป	 

อัน้เป็น้การสร้างแรงจูงใจใน้การที่ำางาน้เพ่�อบรรลุเป้าหมายขององค์กร	ซ่ึ�งค่าต่อบแที่น้ดังกล่าวได้ม่การกำาหน้ดให้อย่้ใน้ระดับที่่�เที่่ยบเค่ยงได้กับที่่�ปฏิิบัต่ิกัน้ 
ใน้อุต่สาหกรรม	โดยม่การประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้	ซ่ึ�งผู้้้บริหารจะม่ต่ัวชำ่�วัดการปฏิิบัต่ิงาน้	และผู้ลต่อบแที่น้จะเชำื�อมโยงกับผู้ลปฏิิบัต่ิงาน้	ใน้ปี	2563	บริษััที่ฯ	 
จ่ายค่าต่อบแที่น้เป็น้เงิน้รวม	25.35	ล้าน้บาที่

7.5  ข�อม้ลเกี�ยวกับัพนักงาน

ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2563	บริษััที่ฯ	ม่พน้ักงาน้ที่ั�งสิ�น้	864	คน้	ประกอบด้วย

พนี้ักงานี้ (คู่นี้ ณ 31 ธุ.คู่. 63 ณ 31 ธุ.คู่. 62 ณ 31 ธุ.คู่. 61

พน้ักงาน้ประจำาสำานั้กงาน้ 103 94 187

พน้ักงาน้ประจำาฝ่่ายผู้ลิต่ 761 755 673

864 849 860

การเปลี�ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ี�ผู้่านมา
ไม่ม่	เน้ื�องจากจำาน้วน้พนั้กงาน้ใน้ปี	2563	คือ	864	คน้	ซ่ึ�งเพิ�มข้�น้เล็กน้้อยจากจำาน้วน้พน้ักงาน้ใน้ปี	2561	คือ	860	คน้

ค่าตอบัแท่นพนักงาน
บริษััที่ฯ	ม่น้โยบายให้ผู้ลต่อบแที่น้ที่่�เหมาะสมต่่อพน้ักงาน้	รวมถืึงสอดคล้องกับผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ที่ั�งใน้ระยะสั�น้คือ	 เงิน้โบน้ัส	ซ่ึ�งเชำื�อมโยงกับ 

ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ของบริษัทัี่ฯ	และระยะยาวคือ	กองทีุ่น้เงิน้สะสม	(Saving	Fund)	เพ่�อเป็น้สวัสดิการที่่�เป็น้หลักประกัน้ที่างการเงิน้ให้แก่พน้ักงาน้	
พน้ักงาน้จะได้รับค่าต่อบแที่น้เป็น้เงิน้เดือน้	ค่าที่ำางาน้กะ	ที่ำางาน้กลางคืน้	ที่ำางาน้ล่วงเวลา	ที่ำางาน้ต่่างจังหวัด	เบ่�ยขยัน้	พน้ักงาน้ม่สิที่ธิสมัครเป็น้สมาชำิก

กองทีุ่น้เงิน้สะสม	ซ่ึ�งเงิน้สะสมที่่�สมาชำิกจะฝ่ากสะสมจะม่อัต่รา	6%	และ	8%	ของเงิน้เดือน้	และบริษััที่ฯ	จะสมที่บให้ต่ามจำาน้วน้ปีที่่�เป็น้สมาชำิก	โดยใน้ปี	2563	 
บริษััที่ฯ	จ่ายค่าต่อบแที่น้พน้ักงาน้เป็น้เงิน้รวม		1,738.02	ล้าน้บาที่

การพัฒนาบั้คลากร
	บรษัิัที่จดัใหม้ก่ารฝ่กึอบรมภายใน้	ผู่้าน้หลักสต้่รที่ั�งระบบออน้ไลน้	์และออฟื่ไลน้	์รวมที่ั�งการวางแผู้น้พฒัน้าบคุลากรท่ี่�พน้กังาน้มส่ว่น้รว่มกำาหน้ดแน้วที่าง

ใน้การพัฒน้าขีดความสามารถืของต่น้ร่วมกับหัวหน้้างาน้ที่่�คอยให้คำาปร้กษัาผู้่าน้โครงการ	Individual	Development	Plan	(“IDP”)	
ที่ั�งน้่�	 ใน้ปี	2563	ม่การฝ่ึกอบรมใน้ด้าน้ต่่างๆ	โดยม่ชำั�วโมงอบรมของพน้ักงาน้เฉล่�ย	9	ชำั�วโมง/คน้/ปี	รวมถืึงหลักส้ต่รอบรมและสัมมน้าพน้ักงาน้ 

ด้าน้สิ�งแวดล้อม	เชำ่น้	สัมมน้า		Safety	Officer	Supervisor	Level,	Train	the	Trainer	Behavior-Based	Safety	:	BBS	,	BB	Arm	Robot	Training		เป็น้ต่้น้

7.6 ข�อม้ลสำาคัญอื�น ๆ

7.6.1 รายชื�อบั้คคลท่ี�ได�รับัมอบัหุ้มาย

- เลัข่านีุ้การบริษัที
เพ่�อให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	มาต่รา	89/15	และ	89/16	ที่่�ประชำุมคณะกรรมการบริษััที่ครั�งที่่�	5/2563	ได้มม่ต่ิแต่่งต่ั�ง	

น้างสาววสุวัต่น้์	ศิริพงษั์มงคล	ที่่�ปร้กษัากฎหมาย	เป็น้เลขานุ้การบริษััที่	ต่ั�งแต่่วัน้ที่่�	12	พฤศจิกายน้	2563	รายละเอย่ดปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	1
ข่อบเข่ต หนี้้าทีี� แลัะคู่วามรับผิดชิอบ
• จัดที่ำาและเก็บรักษัาเอกสารสำาคัญได้แก่	ที่ะเบ่ยน้กรรมการ	หน้ังสือน้ัดประชุำม	รายงาน้การประชุำมคณะกรรมการบริษััที่และผู้้้ถืือหุ้น้	 

รายงาน้ประจำาปี	และรายงาน้การม่ส่วน้ได้เสย่
• จัดประชำุมคณะกรรมการบริษััที่และผู้้้ถืือหุ้น้ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายและข้อบังคับบริษััที่	รวมถืึงประสาน้งาน้ให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามมติ่ที่่�ประชำุม

คณะกรรมการบริษััที่และที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้
• ให้คำาแน้ะน้ำาและสนั้บสนุ้น้การปฏิิบัติ่งาน้ของกรรมการและผู้้้บริหารให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง
• ประสาน้งาน้ระหว่างประธาน้กรรมการกับประธาน้เจ้าหน้้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้้จัดการและฝ่่ายจัดการ	รวมถึืงระหว่างบริษััที่ฯ	กับผู้้้ถืือหุ้น้
• ส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้้้บริหาร	และพนั้กงาน้ของบริษััที่ฯ	และบริษัทัี่ย่อย	ปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่
• หน้้าที่่�อื�น้ต่ามกฎหมายหร่อที่่�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทัี่

- ผ่้ทีี�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชิอบโดยตรงในี้การคู่วบคูุ่มด่แลัการทีำาบัญชิี
บริษััที่ฯ	มอบหมายให้	น้างพรรนิ้ภา	รัต่น้เจริญ	ต่ำาแหน่้ง	Financial	Controller	เป็น้ผู้้้รับผิู้ดชำอบโดยต่รงใน้การควบคุมด้แลการที่ำาบัญชำ่	ตั่�งแต่ ่

วัน้ที่่�	1	กุมภาพัน้ธ์	2563	รายละเอ่ยดปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	1
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 - ผ่้ดำารงตำาแหนี้�งหัวหนี้้างานี้ตรวจสอบภายในี้ข่องบริษัที 
บริษััที่ฯ	มอบหมายให้	Ms.	Maxine	Mae	J.	Escoto	ต่ำาแหน่้ง	Internal	Audit	Manager	ภ้มิภาคเอเชำ่ยแปซ่ิฟิื่ค	เป็น้หัวหน้้างาน้ต่รวจสอบภายใน้

ของบริษััที่	รายละเอ่ยดปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	3

7.6.2 รายชื�อหุ้ัวหุ้น�างานนักลงท่น้สัมพันธ์

ใน้ส่วน้ของงาน้ด้าน้ผู้้้ลงทีุ่น้สัมพัน้ธ์นั้�น้	บริษััที่ยังไม่ได้จัดตั่�งหน้่วยงาน้ข้�น้เฉพาะ	 เน้ื�องจากกิจกรรมใน้เร่�องดังกล่าวม่จำากัด	 จึงได้มอบหมายให้ 
เลขานุ้การบริษััที่ที่ำาหน้้าที่่�ต่ิดต่่อสื�อสารกับผู้้้ ถืือหุ้น้รวมที่ั�งภาครัฐที่่� เ ก่�ยวข้อง	 ที่ั�งน่้� 	 ผู้้้ลงทุี่น้สามารถืต่ิดต่่อขอข้อม้ลได้ที่่� 	 โที่ร.	 0	 2909	 8080	 
อเ่มล์	GYTH_COSC@goodyear.com	หร่อที่่�	https://investor.goodyear.co.th/th

7.6.3 ค่าตอบัแท่นผู้้�สอบับััญชี 

บริษััที่จ่ายค่าสอบบัญชำ่ให้กับบริษััที่	ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์คเ้ปอร์ส	เอบ่เอเอส	จำากัด	ซ่ึ�งเป็น้สำาน้ักงาน้สอบบัญชำ่ที่่�ผู้้้สอบบัญชำ่ประจำาปี	2563	สังกัด	รวมที่ั�ง
บุคคลหร่อกิจการที่่�เก่�ยวข้องกับผู้้้สอบบัญชำ่และสำาน้ักงาน้สอบบัญชำ่ท่ี่�ผู้้้สอบบัญชำ่สังกัดใน้รอบปีบัญชำ่ท่ี่�ผู่้าน้มาม่จำาน้วน้เงิน้รวม	1.86	ล้าน้บาที่	ที่ั�งน้่�	บริษััที่ 
ที่่�เป็น้สำาน้ักงาน้สอบบัญชำ่และผู้้้สอบบัญชำ่ไม่ม่ความสัมพัน้ธ์	หร่อส่วน้ได้เส่ยใด	ๆ	กับบริษััที่/ผู้้้บริหาร/ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรอ่ผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คู่�าสอบบัญชีิประจำาปี 2563
ค่าสอบบัญชำ่งบการเงิน้ประจำาปี	และค่าสอบที่าน้งบการเงิน้รายไต่รมาสของบริษััที่และงบการเงิน้	รวมเป็น้เงิน้จำาน้วน้	1.86	ล้าน้บาที่	

คู่�าสอบบัญชิีข่องบริษัที
1. ค่าสอบที่าน้งบการเงิน้รายไต่รมาสของบริษััที่ 900,000*	บาที่	
2.		 ค่าสอบบัญชำ่งบการเงิน้ประจำาปีของบริษััที่ 961,802*	บาที่

รวมค่าสอบับััญชีของบัริษัทั่ 1,861,802* บัาท่

คู่�าบริการอ่�นี้นี้อกเหนี้่อจากคู่�าสอบบัญชีิ
บริษััที่จ่ายค่าบริการด้าน้บัญช่ำอื�น้	จำาน้วน้	24,000*	บาที่	สำาหรับการสังเกต่การณ์ที่ำาลายสิน้ค้าและวัต่ถุืดิบ	ให้แก่สำานั้กงาน้สอบบัญช่ำท่ี่�ผู้้้สอบบัญช่ำสังกัด

*ไม่่รวม่ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น (out of pocket)

8. รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด�านการกำากับัด้แลกิจการ

8.1 สรป้ผู้ลการปฏิิบััติหุ้น�าท่ี�ของคณะกรรมการในรอบัปีท่ี�ผู้่านมา

8.1.1 การสรรหุ้า พัฒนา และประเมินผู้ลการปฏิิบััติหุ้น�าท่ี�ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษััที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้้อย	1	ใน้	3	ของกรรมการทัี่�งหมด	โดยบริษััที่ฯ	ได้กำาหน้ดให้กรรมการอิสระต้่องม่คุณสมบัติ่ดังน่้�

(1)		 ถืือหุ้น้ไม่เกิน้ร้อยละ	0.5	ของจำาน้วน้หุ้น้ที่่�ม่สิที่ธิออกเส่ยงที่ั�งหมดของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หร่อ 
ผู้้้ม่อำาน้าจควบคุม	ของบริษััที่ฯ	ที่ั�งน้่�	โดยให้น้ับรวมการถืือหุ้น้ของผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ั�น้ด้วย

(2)		 ไม่เป็น้หร่อเคยเป็น้กรรมการที่่�ม่ส่วน้ร่วมบริหารงาน้	ล้กจ้าง	พน้ักงาน้	ที่่�ปร้กษัาที่่�ได้เงิน้เดือน้ประจำา	หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	
บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	บริษััที่ย่อยลำาดับเด่ยวกัน้	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรอ่ของผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษัทัี่ฯ	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้้อยกว่า	2	ปี	ที่ั�งน่้�	ลักษัณะต่้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึืงกรณ่ที่่�กรรมการอิสระเคยเป็น้ข้าราชำการหร่อท่ี่�ปร้กษัาของส่วน้ราชำการ	ซึ่�งเป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่
หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ

(3)		 ไม่เป็น้บุคคลที่่�ม่ความสัมพัน้ธ์ที่างสายโลหิต่หร่อโดยการจดที่ะเบ่ยน้ต่ามกฎหมายใน้ลักษัณะที่่�เป็น้บิดา	มารดา	ค่้สมรส	พี�น้้อง	และบุต่ร	
รวมทัี่�งค่้สมรสของบุต่รของกรรมการรายอื�น้	ผู้้้บริหาร	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ	่ผู้้ม้อ่ำาน้าจควบคุมหรอ่บคุคลที่่�จะได้รบัการเสน้อให้เป็น้กรรมการ	ผู้้บ้ริหาร	หรอ่ผู้้ม้อ่ำาน้าจ
ควบคุมของบริษััที่ฯ	หรอ่บริษััที่ย่อย

(4)		 ไม่ม่หร่อเคยม่ความสัมพัน้ธ์ที่างธุรกิจ	กับบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	 
ใน้ลักษัณะที่่�อาจเป็น้การขัดขวางการใชำ้วิจารณญาณอย่างอิสระของต่น้	รวมที่ั�งไม่เป็น้หร่อเคยเป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่่�ม่น้ัยหร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของผู้้้ที่่�ม่ความสัมพัน้ธ์
ที่างธุรกิจกับบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้้อยกว่า	2	ปี

(5)		 ไม่เป็น้หร่อเคยเป็น้ผู้้้สอบบัญชำ่ของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	 
และไม่เป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ท่ี่�ม่นั้ย	ผู้้้ม่อำาน้าจควบคุม	หร่อหุ้น้ส่วน้ของสำานั้กงาน้สอบบัญช่ำซึ่�งม่ผู้้้สอบบัญช่ำของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	 
หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	สังกัดอย้่	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้้อยกว่า	2	ปี
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(6)		 ไม่เป็น้หร่อเคยเป็น้ผู้้้ให้บริการที่างวิชำาชำ่พใดๆ	ซ่ึ�งรวมถืึงการให้บริการเป็น้ที่่�ปรก้ษัากฎหมาย	หร่อที่่�ปร้กษัาที่างการเงิน้	ซ่ึ�งได้รับค่าบริการ
เกิน้กว่า	2	ล้าน้บาที่ต่่อปีจากบริษััที่ฯ	บริษััที่ย่อย	บรษิััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรอ่ผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	และไม่เป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่่�ม่น้ัย	ผู้้้ม่อำาน้าจควบคมุ
หร่อหุ้น้ส่วน้ของผู้้้ให้บริการที่างวิชำาชำ่พน้ั�น้ด้วย	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้้อยกว่า	2	ปี

(7)	 ไม่เป็น้กรรมการที่่�ได้รับแต่่งต่ั�งข้�น้เพ่�อเป็น้ตั่วแที่น้ของกรรมการของบริษัทัี่ฯ	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หร่อผู้้้ถืือหุ้น้ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องกับผู้้้ถืือหุ้น้
รายใหญ่ของบริษััที่ฯ

(8)	 ไม่ประกอบกิจการที่่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกัน้และเป็น้การแข่งขัน้ที่่�ม่น้ัยกับกิจการของบริษััที่ฯ	หร่อบริษััที่ย่อยหร่อไม่เป็น้หุ้น้ส่วน้ที่่�ม่น้ัย 
ใน้ห้างหุ้น้ส่วน้	หร่อเป็น้กรรมการที่่�ม่ส่วน้ร่วมบริหารงาน้	ล้กจ้าง	พน้ักงาน้	ที่่�ปร้กษัาที่่�รับเงิน้เดือน้ประจำา	หร่อถืือหุ้น้เกิน้ร้อยละหน้ึ�งของจำาน้วน้หุ้น้ที่่�ม่สิที่ธ ิ
ออกเส่ยงที่ั�งหมดของบริษัทัี่อื�น้ซ่ึ�งประกอบกิจการที่่�มส่ภาพอย่างเด่ยวกัน้และเป็น้การแข่งขัน้ที่่�ม่น้ัยกับกิจการของบริษััที่ฯ	หรอ่บริษััที่ย่อย

(9)	 ไม่ม่ลักษัณะอื�น้ใดที่่�ที่ำาให้ไม่สามารถืให้ความเห็น้อย่างเป็น้อิสระเก่�ยวกับการดำาเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ฯ
ภายหลังได้รับการแต่่งตั่�งให้เป็น้กรรมการอิสระที่่�ม่ลักษัณะเป็น้ไปต่าม	(1)	ถืึง	(9)	แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ต่ัดสิน้ใจใน้การดำาเน้ิน้กิจการของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	บริษััที่ย่อยลำาดับเด่ยวกัน้	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หร่อผู้้้ม่อำาน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	
โดยมก่ารต่ัดสิน้ใจใน้ร้ปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้	ที่ั�งน้่�	น้ิยามกรรมการอิสระเป็น้ไปต่ามประกาศคณะกรรมการกำากับต่ลาดทีุ่น้

(2) การสรรหาแลัะแต�งตั�งกรรมการแลัะผ่้บริหารระดับส่งสุด
วิธุีการสรรหากรรมการ
1. บริษััที่ฯ	เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้รายย่อย/ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่/กรรมการ	เสน้อชำื�อบุคคลเพ่�อเป็น้กรรมการบริษัทัี่	มายังบริษััที่ฯ
2.	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหน้ดค่าต่อบแที่น้	พิจารณาที่บที่วน้โครงสร้างกรรมการให้ม่ความเหมาะสมกับความจำาเป็น้เชิำงกลยุที่ธ์ของบริษััที่ฯ
3. พิจารณากำาหน้ด	ความร้้	ความสามารถื	และประสบการณ์ของกรรมการที่่�จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุที่ธ์ของบริษััที่ฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหน้ดค่าต่อบแที่น้	ดำาเน้ิน้การสรรหาและเสน้อแน้ะผู้้้ท่ี่�ม่คุณสมบัต่ิเหมาะสมใน้การดำารงต่ำาแหน้่งกรรมการ

แที่น้กรรมการที่่�พ้น้จากต่ำาแหน้่งต่ามวาระ	หร่อกรรมการที่่�แต่่งต่ั�งเพิ�มเต่ิม	
5.	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหน้ดค่าต่อบแที่น้	พิจารณาคัดเลือกผู้้้ท่ี่�เหมาะสมเป็น้กรรมการและเสน้อให้คณะกรรมการบริษััที่พิจารณาเห็น้ชำอบ
6. คณะกรรมการบริษััที่พิจารณาเห็น้ชำอบรายชำื�อกรรมการที่่�จะน้ำาเสน้อขออนุ้มัต่ิจากที่่�ประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้ประจำาปี

การแต�งตั�งแลัะพ้นี้ตำาแหนี้�งข่องกรรมการ
1. ให้ที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้เลือกต่ั�งกรรมการโดยใชำ้เส่ยงข้างมาก	โดยผู้้้ถืือหุ้น้คน้หน้ึ�งม่คะแน้น้เส่ยงเที่่ากับหน้ึ�งหุ้น้ต่่อหน้ึ�งเส่ยงและสามารถื 

เลือกต่ั�งกรรมการเป็น้รายบุคคล	ที่ั�งน้่�	บุคคลซ่ึ�งได้รับคะแน้น้เส่ยงส้งสุดต่ามลำาดับลงมาเป็น้ผู้้้ ได้รับการเลือกต่ั�งเป็น้กรรมการเที่่าจำาน้วน้กรรมการ 
ที่่�จะพ่งม่หร่อพ่งเลือกต่ั�งใน้ครั�งน้ั�น้	 ใน้กรณ่ที่่�บุคคลซ่ึ�งได้รับการเลือกต่ั�งใน้ลำาดับถืัดลงมาม่คะแน้น้เส่ยงเที่่ากัน้เกิน้จำาน้วน้กรรมการที่่�พ่งม่หร่อจะพ่ง 
เลือกต่ั�งใน้ครั�งน้ั�น้	ให้ผู้้้เป็น้ประธาน้ใน้ที่่�ประชำุมออกเส่ยงเพิ�มข้�น้อ่กหน้ึ�งเส่ยงเป็น้เส่ยงชำ่�ขาด

2. ใน้การประชำุมสามัญประจำาปีทีุ่กครั�ง	 ให้กรรมการออกจากต่ำาแหน้่ง	1	 ใน้	3	ถื้าจำาน้วน้กรรมการที่่�จะแบ่งออกให้ต่รงเป็น้สามส่วน้ไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำาน้วน้ใกล้ที่่�สุดกับส่วน้	1	ใน้	3	ที่ั�งน้่�	กรรมการที่่�จะต้่องออกจากต่ำาแหน่้งใน้ปีแรกและปีท่ี่�สองภายหลังจดที่ะเบ่ยน้บริษััที่น้ั�น้	หากกรรมการมิได ้
ต่กลงกัน้เองเป็น้วิธ่อื�น้	ให้ใชำ้การจับสลากกัน้ว่าผู้้้ใดจะออก	ส่วน้ปีหลังๆ	ต่่อไปให้กรรมการคน้ที่่�อย้่ใน้ต่ำาแหน้่งน้าน้ที่่�สุดน้ั�น้เป็น้ผู้้้ออกจากต่ำาแหน้่ง	กรรมการ 
ที่่�ออกต่ามวาระน้ั�น้อาจถืก้เลือกเข้ามาดำารงต่ำาแหน้่งใหม่ก็ได้

3. น้อกจากการพ้น้ต่ำาแหน้่งต่ามวาระแล้ว	กรรมการพ้น้จากต่ำาแหน้่งเมื�อ
• ต่าย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ่หร่อม่ลักษัณะต่้องห้ามต่ามกฎหมายว่าด้วยบริษััที่มหาชำน้จำากัด	และกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์
• ที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้ลงมต่ิให้ออกต่ามกฎหมายว่าด้วยบริษััที่มหาชำน้จำากัด
• ศาลม่คำาสั�งให้ออก

4. ใน้กรณ่ที่่�ต่ำาแหน้่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ่อื�น้น้อกจากถึืงคราวออกต่ามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึ�งม่คุณสมบัต่ิและไม่ม่
ลักษัณะต่้องห้ามต่ามข้อบังคับเข้าเป็น้กรรมการแที่น้ใน้การประชำุมคณะกรรมการคราวถืัดไป	เว้น้แต่่วาระของกรรมการจะเหลือน้้อยกว่า	2	เดือน้	โดยมต่ ิ
ของคณะกรรมการต่้องประกอบด้วยคะแน้น้เส่ยงไม่น้้อยกว่า	3/4	ของจำาน้วน้กรรมการที่่�ยังเหลืออย่้	และบุคคลซ่ึ�งเข้าเป็น้กรรมการแที่น้อย้่ใน้ต่ำาแหน้่งได้เพียง 
เท่ี่าวาระที่่�ยังเหลืออย้่ของกรรมการซ่ึ�งต่น้แที่น้

การปฐมนี้ิเทีศกรรมการใหม�
กรรมการที่่�ได้รับการแต่่งตั่�งใหม่แต่่ละที่่าน้จะได้รับที่ราบข้อม้ลของบริษััที่	กฎระเบ่ยบ	และข้อม้ลธุรกิจของบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องอย่างเพียงพอต่่อการปฏิิบัต่ิ

หน้้าที่่�กรรมการ	น้อกจากน้่�	คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒน้าความร้้ต่่อการที่ำาหน้้าที่่�โดยเห็น้ว่ากรรมการควรได้รับการอบรมหลักส้ต่รกรรมการ
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	อย่างน้้อย	1	หลักส้ต่รพ่�น้ฐาน้
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การพัฒนี้ากรรมการ

ชิ่�อ หลัักส่ตร ผ่้อบรม

น้ายล้ก้า	เครปาโชำล่� Director	Accreditation	Program	(DAP	158/2019) สถืาบัน้กรรมการบริษัทัี่ไที่ย	(Thai	Institute	of	Directors)

น้ายวีฮอง	เค็ก Director	Accreditation	Program	(DAP	166/2019) สถืาบัน้กรรมการบริษัทัี่ไที่ย	(Thai	Institute	of	Directors)

ประวัต่ิการอบรมปรากฏิใน้เอกสารแน้บ	1

การประเมินี้ผลัการปฏิิบัติงานี้ข่องกรรมการบริษัที แลัะกรรมการผ่้จัดการ
คณะกรรมการจะที่ำาการประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัติ่งาน้รายบุคคล	ที่ั�งคณะ	และคณะอนุ้กรรมการ		ปีละ	1	ครั�ง	 (Self-Assessment)	 เพ่�อต่รวจสอบ 

การปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับน้โยบายของบริษััที่ที่่�กำาหน้ดไว้	 	 เลขานุ้การบริษััที่เป็น้ผู้้้จัดส่งแบบประเมิน้ให้แก่กรรมการ	 
เพ่�อประเมิน้ผู้ลและส่งกลับมายังบริษััที่	โดยม่หัวข้อที่่�ใชำ้ใน้การประเมิน้	ได้แก่	โครงสร้างและคุณสมบัต่ิของคณะกรรมการ	บที่บาที่	หน้้าที่่�	และความรับผู้ิดชำอบ 
ของคณะกรรมการ	การประชุำมคณะกรรมการ	การที่ำาหน้้าที่่�ของกรรมการ	ความสัมพัน้ธ์กับฝ่่ายจัดการ	การพัฒน้าต่น้เองของกรรมการ	การต่รวจสอบด้แล
กระบวน้การรายงาน้ที่างการเงิน้	และการควบคุมภายใน้	และการปฏิิบัต่ิต่ามจริยธรรมธุรกิจ	 ใน้ปี	2563	ผู้ลการประเมิน้สรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษััที่	 
และคณะกรรมการชำุดย่อยปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ได้ครบถื้วน้และมป่ระสิที่ธิผู้ล

8.1.2 การจ่ายค่าตอบัแท่นคณะกรรมการรายบั้คคล

นี้โยบายการกำาหนี้ดคู่�าตอบแทีนี้กรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาค่าต่อบแที่น้สำาหรับกรรมการโดยคำานึ้งถึืงความเหมาะสมเก่�ยวกับประเภที่	ขน้าด	และความเก่�ยวโยงกับผู้ลการดำาเนิ้น้งาน้ 

ของบริษััที่ซึ่�งสอดคล้องกับสภาวะโดยทัี่�วไปของต่ลาด	(Market	Norm)	และอุต่สาหกรรมเด่ยวกัน้	รวมถึืงความเหมาะสมเก่�ยวกับการที่ำาหน้้าท่ี่�และความรับผิู้ดชำอบ 
ของคณะกรรมการ	ที่ั�งน้่�	เฉพาะประธาน้กรรมการและกรรมการซ่ึ�งมถิ่ื�น้ที่่�อย่้ใน้ประเที่ศไที่ยและไมไ่ดร้บัเงนิ้เดอืน้จากบรษิัทัี่เที่า่น้ั�น้ที่่�มส่ทิี่ธไิดรั้บคา่ต่อบแที่น้กรรมการ

น้อกจากน้่�	ด้วยสถืาน้การณ์เศรษัฐกิจและปัจจัยแวดล้อมต่่างๆ	ท่ี่�ส่งผู้ลต่่อผู้ลประกอบการของบริษััที่ฯ	คณะกรรมการบริษััที่จึงม่ความเห็น้ให้ลด 
ค่าต่อบแที่น้ร้อยละ	10	เป็น้ระยะเวลา	3	เดือน้	

คู่�าตอบแทีนี้กรรมการ	ซ่ึ�งได้รับอนุ้มัติ่จากที่่�ประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้	ประจำาปี	2563	เมื�อวัน้ที่่�	24	มิถืุน้ายน้	2563	ม่ดังน้่�

คู่ณะกรรมการ คู่�าตอบแทีนี้ โบนี้ัส คู่�าตอบแทีนี้อ่�นี้ทีี�ไม�ใชิ�ตัวเงินี้

คณะกรรมการบริษัทัี่

ประธาน้ 500,000 ไม่ม่ ไม่ม่

กรรมการ 350,000 ไม่ม่ ไม่ม่

คณะกรรมการต่รวจสอบ

ประธาน้ 350,000 ไม่ม่ ไม่ม่

กรรมการ 300,000 ไม่ม่ ไม่ม่

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ประธาน้ 100,000 ไม่ม่ ไม่ม่

กรรมการ 75,000 ไม่ม่ ไม่ม่

หุ้มายเหุ้ต้ บริษััที่ไม่ม่ค่าต่อบแที่น้กรรมการใน้ร้ปแบบอื�น้ใดอ่ก

คู่�าตอบแทีนี้กรรมการรายบุคู่คู่ลั ปี 2563 

รายช่ิ�อ ตำาแหนี้�ง คู่�าตอบแทีนี้ (บาที)

1. ดร.ธ่ระพร	ศรีเฟื่่�องฟื่้้ง - ประธาน้กรรมการ
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

562,500.00

2.	น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้ - กรรมการอิสระ
- ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ

682,500.00

3.	น้ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้
(Mr.Yeap	Swee	Chuan)

- กรรมการอิสระ
- ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
- กรรมการต่รวจสอบ

733,750.00

4.	น้างสาวชำน้าพรรณ	จึงรุ่งเร่องกิจ - กรรมการอิสระ
- กรรมการต่รวจสอบ
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

708,750.00
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8.1.3 การติดตามให้มีการปฏิิบัติตามนี้โยบายแลัะแนี้วปฏิิบัติในี้การกำากับด่แลักิจการ  

1) การปฏิบิัติตามหลัักการกำากับด่แลักิจการทีี�ดีสำาหรับบริษัทีจดทีะเบียนี้ 
ต่ลาดหลกัที่รพัยแ์หง่ประเที่ศไที่ย	(ต่ลที่.)	ไดจั้ดใหม้ห่ลักการกำากบัดแ้ลกิจการที่่�ดส่ำาหรบับรษิัทัี่จดที่ะเบย่น้	ป	ี2555	ซ่ึ�งต่อ่มาสำาน้กังาน้คณะกรรมการ

กำากับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	(ก.ล.ต่.)	ได้ออกหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่สำาหรับบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้	ปี	2560	(CG	Code)	ซ่ึ�งประกอบด้วยหลักปฏิิบัต่ิ	
8	ข้อหลัก	โดยใน้ปีที่่�ผู้่าน้มาบริษััที่ฯ	ยังคงปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่อย่างต่่อเน้ื�อง	โดยแบ่งเป็น้	5	ด้าน้ดังน้่�

1. ด้านี้สิทีธุิข่องผ่้ถ่อหุ้นี้
น้โยบายเก่�ยวกับสิที่ธิของผู้้้ถืือหุ้น้ไว้ใน้น้โยบายการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่	หมวดที่่�	3.3	ซ่ึ�งม่การปฏิบิัต่ิดังน้่�

• ใช้ำเกณฑ์์วัน้กำาหน้ดรายชำื�อผู้้้ถืือหุ้น้	(Record	Date)	ใน้การประชุำมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้	เพ่�อให้ผู้้้ถืือหุ้น้ม่เวลาพิจารณาเอกสารเชิำญประชุำม
และข้อม้ลต่่าง	ๆ	ก่อน้การประชำุมมากข้�น้

• แจ้งกำาหน้ดการประชำุมให้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่ราบล่วงหน้้าประมาณ	2	 เดือน้ก่อน้วัน้ประชำุม	 เพ่�อให้ผู้้้ถืือหุ้น้สามารถืวางแผู้น้ต่ารางเวลา
ใน้การเข้าร่วมประชำุมได้	ซ่ึ�งมากกว่าที่่�กฎหมายกำาหน้ดไว้		

• จดัสง่หน้งัสอืเชำญิประชำมุและขอ้มล้ประกอบใน้แต่่ละวาระใหแ้กผู่้้ถื้ือหุน้้เพ่�อพิจารณาลว่งหน้า้	สำาหรับกรณ่ที่่�ผู้้ถื้ือหุน้้ไมส่ามารถืมาประชำมุ
ด้วยต่น้เอง	สามารถืมอบฉัน้ที่ะให้ผู้้้อื�น้มาประชำุมแที่น้ได้	

• เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้ส่งคำาถืามที่่�ต่้องการให้บริษััที่ฯ	ชำ่�แจงใน้ประเด็น้ของระเบ่ยบวาระที่่�น้ำาเสน้อของการประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้ประจำาปี
ล่วงหน้้า

• อำาน้วยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้้้ถืือหุ้น้เข้าร่วมประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้ด้วยต่น้เองหรอ่มอบฉัน้ที่ะ
• อำาน้วยความสะดวกแก่ผู้้้ถืือหุ้น้	ใน้วัน้ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้	ดังน้่�

- ใชำ้โปรแกรมการจัดประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้ใน้การลงที่ะเบ่ยน้และการน้ับคะแน้น้	เพ่�อให้มป่ระสิที่ธิภาพและความโปร่งใส	
• ก่อน้การประชำุม	เลขานุ้การบริษััที่ชำ่�แจงวิธ่การออกเส่ยงลงคะแน้น้	และการนั้บคะแน้น้เส่ยงเพ่�อลงมติ่ใน้แต่่ละระเบ่ยบวาระ	รวมถึืงขอตั่ว

แที่น้ผู้้้ถืือหุ้น้ร่วมเป็น้สักขีพยาน้ใน้การนั้บคะแน้น้เส่ยงร่วมกับผู้้้ต่รวจสอบ
• ระหว่างการประชำุม

- ดำาเนิ้น้การประชำุมเป็น้ไปต่ามระเบ่ยบวาระที่่�ได้ส่งให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้	โดยไม่ม่การเพิ�มหร่อสลับวาระ	
- เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้ได้ซ่ักถืามหร่อแสดงความคิดเห็น้ใน้แต่่ละวาระ	รวมถืึงบัน้ที่ึกประเด็น้ซ่ักถืามและข้อคิดเห็น้ท่ี่�สำาคัญไว ้

ใน้รายงาน้การประชำุม
• ภายหลังการประชำุม

- เผู้ยแพร่มติ่ที่่�ประชำุมและผู้ลคะแน้น้แต่่ละวาระผู้่าน้ชำ่องที่างของต่ลที่.	และเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	ใน้ชำ่วงเย็น้ของวัน้ประชำุม
- เผู้ยแพร่รายงาน้การประชำุมผู้่าน้ชำ่องที่างของต่ลที่.	และเว็บไซ่ต่์ของบริษัทัี่ฯ	

ใน้การประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้	ประจำาปี	2563	บริษััที่ฯ	ได้เชำิญท่ี่�ปร้กษัากฎหมาย	และสักขีพยาน้การน้ับคะแน้น้จากบริษััที่	 เบเคอร์	แอน้ด์	 
แม็คเค็น้ซ่่�	จำากัด	เป็น้ผู้้้ต่รวจสอบการนั้บคะแน้น้เส่ยงใน้ที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้ให้เป็น้ไปอย่างโปร่งใส	ถื้กต่้องต่ามกฎหมายและข้อบังคับบริษััที่	

ผู้ลการประเมิน้คุณภาพการจัดประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้	100	คะแน้น้เต่็ม	อย้่ใน้เกณฑ์์ด่เลิศ	ใน้โครงการประเมิน้คุณภาพการจัดประชำุมสามัญ 
ผู้้้ถืือหุ้น้	(Annual	General	Meeting	-	AGM)	ประจำาปี	2563	จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้้้ลงทีุ่น้ไที่ย

2. ด้านี้การปฏิิบัติต�อผ่้ถ่อหุ้นี้อย�างเที�าเทีียมกันี้
คณะกรรมการบริษัทัี่ไดก้ำาหน้ดน้โยบายเก่�ยวกับการปฏิิบัต่ติ่อ่ผู้้ถื้ือหุน้้อย่างเที่า่เที่ย่มกัน้ไว้ใน้น้โยบายการกำากบัดแ้ลกิจการท่ี่�ด	่น้อกเหนื้อจาก

ที่่�กฎหมายกำาหน้ด	ซ่ึ�งม่การปฏิิบัติ่ดังน้่�
• เผู้ยแพร่เอกสารการประชำุมที่างเว็บไซ่ต่์ล่วงหน้้าก่อน้วัน้ประชำุม	21	วัน้และจัดส่งเอกสารให้ผู้้้ถืือหุ้น้ล่วงหน้้าก่อน้วัน้ประชำุม	14	วัน้
• เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้เสน้อระเบ่ยบวาระการประชำุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้		และเสน้อชำื�อบุคคลเป็น้กรรมการล่วงหน้้า	โดยบริษััที่ฯ	เปิดเผู้ย

หลักเกณฑ์์และวิธ่การบน้	เว็บไซ่ต์่ของบริษััที่ฯ	พร้อมที่ั�งแจ้งให้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่ราบผู้่าน้ชำ่องที่างของต่ลที่.	 โดยคณะกรรมการบริษััที่ถืือเป็น้น้โยบายที่่�จะไม่เพิ�ม 
วาระการประชำุมที่่�ไม่ได้แจ้งล่วงหน้้าโดยไม่จำาเป็น้	โดยเฉพาะวาระสำาคัญที่่�ผู้้้ถืือหุ้น้ต่้องใชำ้เวลาใน้การศึกษัาข้อม้ลก่อน้การต่ัดสิน้ใจ	

• สน้ับสนุ้น้ให้ผู้้้ถืือหุ้น้ใชำ้หน้ังสือมอบฉัน้ที่ะที่่�สามารถืกำาหน้ดที่ิศที่างใน้การลงคะแน้น้เส่ยงได้	(แบบ	ข)	ต่ลอดจน้เสน้อชำื�อกรรมการอิสระ
ที่ั�งหมดจำาน้วน้	3	คน้	เป็น้ที่างเลือกให้ผู้้้ถืือหุ้น้มอบฉัน้ที่ะใน้การประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้

• ใชำ้บัต่รลงคะแน้น้เส่ยงใน้ทีุ่กวาระการประชำุม	โดยเฉพาะใน้วาระเลือกตั่�งกรรมการท่ี่�ผู้้้ถืือหุ้น้สามารถืเลือกตั่�งได้เป็น้รายบุคคล	โดยม่ 
คะแน้น้เส่ยงเที่่ากับจำาน้วน้หุ้น้ที่่�ต่น้มต่่่อการเลือกต่ั�งกรรมการ	1	คน้		

• กำาหน้ดให้กรรมการซ่ึ�งม่ส่วน้ได้เส่ยใน้เร่�องที่่�พิจารณา	ไม่ม่สิที่ธิออกเส่ยงและต่้องไม่อย่้ใน้ที่่�ประชำุมใน้วาระดังกล่าวไว้ใน้น้โยบาย 
การกำากับด้แลกิจการที่่�ด่	

• กำาหน้ดข้อพ่งปฏิิบัติ่ของพนั้กงาน้เก่�ยวกับการเก็บรักษัาข้อม้ลอัน้เป็น้ความลับของบริษััที่	และการไม่หาประโยชำน์้ให้แก่ต่น้เองหร่อผู้้้อื�น้
โดยอาศัยข้อม้ลความลับของบริษััที่ฯ	ไว้ใน้น้โยบายการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่	
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3. ด้านี้บทีบาทีข่องผ่้มีส�วนี้ได้เสีย
• บริษััที่ฯ	ได้ให้ความสำาคัญต่่อสิที่ธิของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทุี่กกลุ่ม	รวมถึืงไม่กระที่ำาการใดๆ	อัน้เป็น้การละเมิดสิที่ธิของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ย	รวมถืึง

ที่รัพย์สิน้ที่างปัญญา	ซ่ึ�งม่น้โยบายและการปฏิบิัติ่ดังน้่�

พนี้ักงานี้
• สนั้บสนุ้น้การพัฒน้าบุคลากรให้ม่ความร้้ความสามารถืส้ง	โดยพนั้กงาน้จะม่แผู้น้พัฒน้ารายบุคคล	(IDP:	Individual	Development

Plan)	ประจำาปี
• ประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัติ่งาน้ซ่ึ�งพน้ักงาน้ทีุ่กคน้จะม่ต่ัวชำ่�วัดการปฏิบิัต่ิงาน้	(KPIs)	ซ่ึ�งผู้ลต่อบแที่น้จะเป็น้ไปต่ามผู้ลการปฏิบิัต่ิงาน้	
• ดแ้ลพนั้กงาน้โดยให้ผู้ลต่อบแที่น้ท่ี่�เหมาะสมเป็น้ธรรมและสอดคล้องกับผู้ลการดำาเนิ้น้งาน้ของบริษัทัี่ฯ	ที่ั�งใน้ระยะสั�น้และระยะยาว	บรษิัทัี่ฯ	

ไดท้ี่ำาการสำารวจคา่ต่อบแที่น้และสวสัดกิารเที่ย่บเคย่ง	(Benchmark)	ระหวา่ง	อตุ่สาหกรรมใกลเ้ค่ยง	รวมถืงึสภาวะแวดลอ้มภายน้อก	เพ่�อน้ำามาที่บที่วน้และปรับปรุง
หลักเกณฑ์์ค่าต่อบแที่น้ให้เหมาะสม	สามารถืแข่งขัน้ได้กับต่ลาดและอุต่สาหกรรมเด่ยวกัน้ได้	รวมถึืงจัดให้ม่สวัสดิการใน้ระดับท่ี่�ส้งกว่ากฎหมายกำาหน้ดไว้	

ผ่้บริโภคู่
• บริษััที่ฯ	มุ่งมั�น้ท่ี่�จะสร้างความเชืำ�อมั�น้และความพ่งพอใจส้งสุดแก่ล้กค้าด้วยการน้ำาเสน้อผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่ี่�ด่ม่คุณภาพและบริการท่ี่�เชืำ�อถืือได้ 

รวมถึืงมุ่งมั�น้ใน้การพัฒน้าคุณภาพของผู้ลิต่ภัณฑ์์และการบริการให้ด่ยิ�งๆ	ข้�น้	ภายใต้่เง่�อน้ไขการปฏิิบัติ่ท่ี่�เป็น้ธรรมและรับผิู้ดชำอบต่่อล้กค้า	
• บริษััที่ฯ	ยังได้ใส่ใจและคำานึ้งถึืงความปลอดภัยของผู้้้บริโภค	โดยม่การรับรองต่ามมาต่รฐาน้ต่่างๆ	พร้อมทัี่�งให้ข้อม้ลเก่�ยวกับผู้ลิต่ภัณฑ์์

และบริการท่ี่�ถ้ืกต้่องเพียงพอ	

คู่่�คู่้า/ผ่้รับเหมา
• บริษััที่ฯ	ม่กระบวน้การจัดซื่�อจัดจ้างท่ี่�เสมอภาคและม่ความเป็น้ธรรม	รวมถึืงปฏิิบัติ่ต่ามสัญญาหร่อเง่�อน้ไขต่่างๆ	ท่ี่�ต่กลงไว้อย่างเคร่งครัด	
• การคัดเลือกค่้ค้า	กำาหน้ดให้ม่หลักเกณฑ์์ใน้การพิจารณาคัดเลือกค่้ค้า	โดยม่เกณฑ์์การข้�น้ที่ะเบ่ยน้เป็น้ค่้ค้าและการคัดกรองค่้ค้า

อย่างเคร่งครัด	เพ่�อให้ม่การดำาเน้ิน้กิจการอย่างเป็น้ธรรมและไม่เป็น้การละเมิดสิที่ธิมนุ้ษัยชำน้	

เจ้าหนีี้�
บริษััที่ฯ	ปฏิิบัต่ิต่่อเจ้าหน่้�อย่างเป็น้ธรรม	ม่ความรับผู้ิดชำอบและโปร่งใส	ปฏิิบัต่ิต่ามเง่�อน้ไขข้อกำาหน้ดของสัญญาและพัน้ธะที่างการเงิน้ 

อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเร่�องเง่�อน้ไขคำ�าประกัน้	การบริหารเงิน้ทีุ่น้และการชำำาระหน้่�	ด้แลหลักที่รัพย์คำ�าประกัน้	รวมถึืงภาระผู้้กพัน้และหน้่�สิน้ที่่�อาจเกิดข้�น้	 
ต่ลอดจน้บริหารจัดการเงิน้ทุี่น้ให้มโ่ครงสร้างที่่�เหมาะสมเพ่�อให้เจ้าหน้่�มั�น้ใจใน้ฐาน้ะการเงิน้	และความสามารถืใน้การชำำาระหน้่�ที่่�ด่ของบริษััที่ฯ	

คู่่�แข่�ง
บรษิัทัี่ฯ	มก่ารดำาเนิ้น้ธุรกจิอยา่งมจ่รยิธรรม	โปรง่ใส	และการแขง่ขนั้อยา่งเปน็้ธรรมกบัค้แ่ขง่	ภายใต่ก้รอบกต่กิาของการแขง่ขนั้ที่่�ด่	ไมแ่สวงหา

ข้อมล้ที่่�เป็น้ความลับของค่้แข่งที่างการค้าดว้ยวิธก่ารท่ี่�ไม่สจุริต่หร่อไม่เหมาะสม	เชำน่้	การจา่ยเงนิ้สนิ้จ้างใหแ้กพ่น้กังาน้ของค่้แข่ง	เปน็้ต่น้้	และไมท่ี่ำาลายชำื�อเสย่งของ
ค้แ่ข่งที่างการค้า	ด้วยการกล่าวหาใน้ที่างร้าย

ผ่้ถ่อหุ้นี้
บรษิัทัี่ฯ	มค่วามมุง่มั�น้ที่่�จะดำาเนิ้น้ธรุกิจอยา่งมบ่รรษััที่ภิบาล	เชำื�อถืือได้	และแน้ว่แน้ใ่น้การสร้างงาน้สร้างกจิการให้มฐ่าน้ะที่างการเงิน้ที่่�มั�น้คง

อย่างยั�งยืน้	เพ่�อเพิ�มม้ลค่าหุ้น้ส้งสุดให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้	รวมถืึงจัดให้ม่ชำ่องที่างต่ิดต่่อผู้่าน้เว็บไซ่ต่์และน้ักลงทีุ่น้สัมพัน้ธ์ของบริษััที่ฯ	

ชิุมชินี้ สังคู่มแลัะสิ�งแวดลั้อม
ดำาเน้นิ้ธรุกจิภายใต่ม้าต่รฐาน้สิ�งแวดลอ้ม	โดยม่ระบบการจดัการดา้น้อาชำว่อน้ามยั	ความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มเปน็้สว่น้หน้ึ�งของธรุกจิ	

การใชิ้ทีรัพยากร
การใช้ำที่รัพยากรได้แก่	พลังงาน้	น้ำ�า	สารเคม่อย่างคุ้มค่าเป็น้ไปต่ามเป้าหมาย	และดำาเน้ิน้การที่บที่วน้ปรับปรุง	 เพิ�มประสิที่ธิภาพ 

การใช้ำที่รัพยากรขององค์กรอย่างต่่อเน้ื�อง	เหมาะสมกับขน้าดการใช้ำที่รัพยากรของธุรกิจ	และม่การจัดการของเส่ยอย่างม่ประสิที่ธิภาพ	ม่การน้ำาของเส่ยมาใช้ำ 
ให้เกิดประโยชำน้์สง้สุด	

การไม�ลัะเมิดทีรัพย์สินี้ทีางปัญญา
บริษััที่ฯ	จัดให้ม่น้โยบายด้าน้ที่รัพย์สิน้ที่างปัญญา	เพ่�อกำาหน้ดแน้วปฏิิบัต่ิที่่�ชำัดเจน้ใน้การป้องกัน้และไม่ล่วงละเมิดที่รัพย์สิน้ที่างปัญญา	

4. ด้านี้การเปิดเผยข่้อม่ลัแลัะคู่วามโปร�งใส
คณะกรรมการบริษััที่ได้กำาหน้ดน้โยบายเก่�ยวกับการเปิดเผู้ยสารสน้เที่ศและความโปร่งใสไว้ใน้น้โยบายการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่	และบริษััที่ฯ	 

ม่การปฏิบิัต่ิต่ามหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่	ดังน้่�
• เผู้ยแพร่ข้อม้ลและเอกสารสำาคัญของบริษััที่ฯ	ซ่ึ�งรวมถึืงหน้ังสือบริคณห์สน้ธิ	หน้ังสือรับรอง	และข้อบังคับของบริษััที่ฯ	น้อกเหนื้อจาก

น้โยบายการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่ไว้ใน้เว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ
• เผู้ยแพร่ข้อม้ลสำาคัญของบริษััที่ฯ	อย่างสมำ�าเสมอผู่้าน้ที่างต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	(SET)	แบบแสดงรายการข้อม้ลประจำาปี	

รายงาน้ประจำาปี	รวมถืึงเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	ที่ั�งภาษัาไที่ยและภาษัาอังกฤษั
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5. ด้านี้คู่วามรับผิดชิอบข่องคู่ณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษััที่ได้กำาหน้ดน้โยบายเก่�ยวกับบที่บาที่	หน้้าที่่�	และความรับผู้ิดชำอบของคณะกรรมการบริษััที่ไว้ใน้น้โยบายการกำากับด้แล

กิจการ	ซ่ึ�งม่การปฏิิบัต่ิดังน้่�
• ต่ดิต่ามผู้ลการดำาเน้นิ้งาน้ของฝ่า่ยจดัการและดแ้ลใหม้ก่ารน้ำากลยทุี่ธข์องบรษัิัที่ฯ	ไปปฏิิบตั่	ิโดยกำาหน้ดใหม่้การรายงาน้ความกา้วหน้า้

ของผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้และผู้ลประกอบการของบริษััที่ฯ	ใน้การประชำุมคณะกรรมการบริษัทัี่
• จัดที่ำาแบบประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้ของคณะกรรมการบริษััที่	 แบบรายบุคคล	 (โดยต่น้เองและแบบไขว้โดยกลุ่ม)	 แบบที่ั�งคณะ

และคณะอนุ้กรรมการ
• จัดให้บริษััที่ฯ	ม่ระบบการควบคุมภายใน้	การต่รวจสอบภายใน้	และมาต่รการบริหารความเส่�ยงที่่�ม่ประสิที่ธิผู้ล	และม่การต่ิดต่าม

การดำาเน้ิน้การใน้เร่�องดังกล่าวอย่างสมำ�าเสมอใน้การประชำุมคณะกรรมการบริษััที่

6. การด่แลัการใช้ิข่้อม่ลัภายในี้
บริษััที่ต่ระหนั้กถืึงความสำาคัญของการป้องกัน้การใช้ำข้อม้ลภายใน้เป็น้อย่างยิ�ง	พน้ักงาน้ทุี่กระดับของบริษััที่	จะต้่องใช้ำข้อม้ลภายใน้ของบริษััที่

อย่างระมัดระวัง	จะต้่องรักษัาข้อม้ลและเอกสารของบริษััที่ไม่ให้เปิดเผู้ยต่่อบุคคลภายน้อกได้	โดยจะต้่องให้อย่้ใน้กรอบหน้้าท่ี่�	และความรับผิู้ดชำอบท่ี่�ได้รับมอบหมายเท่ี่านั้�น้	
ห้ามไม่ให้กรรมการ	ผู้้้บริหาร	และพน้ักงาน้ของบริษััที่	น้ำาข้อมล้ภายใน้ที่่�ม่สาระสำาคัญของบริษััที่	ไปเปิดเผู้ยหร่อใชำ้เพ่�อประโยชำน้์ส่วน้ตั่ว	ข้อม้ล

ภายใน้ที่่�เก่�ยวข้องจะเปิดเผู้ยต่่อบุคคลที่่�เก่�ยวข้องเท่ี่าน้ั�น้	 เชำ่น้	ผู้้้ต่รวจสอบบัญชำ่	ท่ี่�ปร้กษัากฎหมาย	ข้อม้ลที่่�สำาคัญจะได้รับการเปิดเผู้ยข้อม้ลให้กับผู้้้ถืือหุ้น้ 
ซ่ึ�งเป็น้ไปต่ามกฎและระเบ่ยบของต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	

บริษััที่ได้กำาหน้ดน้โยบายการหล่กเล่�ยงการซ่ื�อขายหลักที่รัพย์โดยใช้ำข้อม้ลภายใน้ไว้ใน้ค่้มือจรรยาบรรณใน้การดำาเน้ิน้ธุรกิจของบริษััที่	 
สรุปได้ดังน้่�

• ห้ามไม่ให้ผู้้้บริหาร	พน้ักงาน้	และสมาชำิกครอบครัวหร่อหน้่วยงาน้ที่่�ได้รับที่ราบข้อม้ลภายใน้	เปิดเผู้ยข้อม้ลภายใน้อัน้ม่สาระสำาคัญ
เก่�ยวกับก้�ดเย่ยร์ที่่�ยังไม่ได้เปิดเผู้ยต่่อสาธารณะแก่บุคคลภายน้อกหร่อบุคคลที่่�ไม่ม่หน้้าที่่�เก่�ยวข้อง	

• หา้มไม่ให้ผู้้บ้รหิาร	พนั้กงาน้	และสมาชิำกใน้ครอบครวั	หรอ่หน่้วยงาน้ที่่�ได้รับที่ราบข้อมล้ภายใน้ใช้ำขอ้มล้ดงักลา่วเพ่�อแสวงหาผู้ลประโยชำน้์
ที่างการเงิน้ส่วน้ต่ัว	หร่อเปิดเผู้ยข้อม้ลดังกล่าวต่่อผู้้้อื�น้เพ่�อผู้ลประโยชำน้์ที่างการเงิน้ของผู้้้อื�น้	และ

• หา้มไมใ่หผู้้้บ้รหิาร	พน้กังาน้	และ	ผู้้อ้าศยั	หรอ่สมาชำกิใน้ครอบครวั	หรอ่หน้ว่ยงาน้ที่่�ไดรั้บที่ราบขอ้มล้ภายใน้ซ่ื�อขายหลกัที่รัพย์ของบรษิัทัี่,	
แน้ะน้ำาให้ผู้้้อื�น้ซ่ื�อ	ขาย	หร่อโอน้หลักที่รัพย์ของก้�ดเย่ยร์แที่น้ต่น้เอง	หร่อเพ่�อผู้ลประโยชำน์้ของสมาชิำกใน้ครอบครัวของต่น้เอง	ใน้ชำ่วง	1	เดือน้	ก่อน้ที่่�ข้อม้ล 
อัน้เป็น้สาระสำาคัญ	เชำ่น้	ผู้ลประกอบการรายไต่รมาส	หร่อประจำาปีเก่�ยวกับก้�ดเย่ยร์เปิดเผู้ยต่่อสาธารณชำน้

7 คู่วามข่ัดแย้งทีางผลัประโยชินี้์
การรายงานี้การมีส�วนี้ได้เสีย
บริษััที่กำาหน้ดให้กรรมการ	กรรมการบริหาร	และผู้้้บริหารต่ามคำานิ้ยามของคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์	และต่ลาดหลักที่รัพย์	 

รายงาน้การม่ส่วน้ได้เส่ยของต่น้และบุคคลท่ี่�เก่�ยวข้อง	เมื�อเข้าดำารงต่ำาแหน่้ง	หร่อเมื�อเปล่�ยน้แปลง	และให้ที่บที่วน้ข้อม้ลทีุ่กปีต่ามหลักเกณฑ์์และวิธ่การรายงาน้ 
การม่ส่วน้ได้เส่ยของกรรมการและผู้้้บริหารต่ามที่่�คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์กำาหน้ด

8. คู่วามสัมพันี้ธุ์กับผ่้ลังทีุนี้ 
บริษััที่ฯ	ม่การให้ข้อม้ลต่่างๆ	เก่�ยวกับบริษััที่ฯ	ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้	งบการเงิน้	รายงาน้สารสน้เที่ศต่่างๆ	ท่ี่�บริษััที่ฯ	แจ้งต่่อต่ลที่.	รวมถืึง 

ม่การเผู้ยแพร่ข้อม้ลน้ำาเสน้อ	ผู้่าน้ที่างเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	 https://investor.goodyear.co.th/th	 ใน้หน้้าน้ักลงทีุ่น้สัมพัน้ธ์	ซ่ึ�งจะม่ข้อม้ลทัี่�งภาษัาไที่ย 
และภาษัาอังกฤษัที่่�ได้ปรับปรุงให้ทัี่น้สมัยเป็น้ปัจจุบัน้อย้เ่สมอ
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8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบั

คณะกรรมการต่รวจสอบของบริษััที่ประกอบด้วย		(ก)	น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้	ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ		(ข)	น้ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้	กรรมการต่รวจสอบ		
(ค)	น้างสาวชำน้าพรรณ	จึงรุ่งเร่องกิจ	กรรมการต่รวจสอบ	 ใน้ปี	2563	ม่การประชำุมคณะกรรมการต่รวจสอบที่ั�งสิ�น้	4	ครั�ง	 โดยม่ผู้้้ต่รวจสอบภายใน้ 
ผู้้้ควบคุมการเงิน้และผู้้้อำาน้วยการฝ่่ายการเงิน้เข้าร่วมประชำุมร่วมกับบริษััที่ผู้้้สอบบัญชำ่ภายน้อก	คือ	บริษััที่	ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์	เอบเ่อเอส	จำากัด	ซ่ึ�งสรุป
รายงาน้ผู้ลการต่รวจสอบของเราใน้ปี	2563	ต่่อคณะกรรมการและผู้้้ถืือหุ้น้ดังน้่�

1. การสอบทีานี้รายงานี้ทีางการเงินี้	คณะกรรมการต่รวจสอบม่ได้สอบที่าน้งบการเงิน้รายไต่รมาส	และงบการเงิน้ประจำาปีร่วมกับฝ่่ายบริหาร	โดยม่
ผู้้้ต่รวจสอบภายใน้	ผู้้้ควบคุมการเงิน้และผู้้้อำาน้วยการฝ่่ายการเงิน้เข้าร่วมประชำุมร่วมกับผู้้้สอบบัญชำ่ภายน้อกของบริษััที่ฯ	คือ	บริษััที่	ไพร้ซ่วอเต่อร์
เฮาส์ค้เปอร์	 เอบ่เอเอส	จำากัด	โดยเห็น้ว่าการรายงาน้ที่างการเงิน้ของบริษััที่ฯ	ม่ความถ้ืกต่้อง	เชำื�อถืือได้	ม่การเปิดเผู้ยข้อม้ลที่่�สำาคัญ	ถ้ืกต่้อง
ครบถ้ืวน้	และเพียงพอ	ที่ัน้ต่่อเหตุ่การณ์	และเป็น้ไปต่ามต่ามมาต่รฐาน้การรายงาน้ที่างการเงิน้	กฎหมาย	และกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง

2. การสอบทีานี้ระบบการคู่วบคูุ่มภายในี้	คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบที่าน้ผู้ลการต่รวจสอบจากผู้้้ต่รวจสอบภายใน้และผู้้้ต่รวจสอบภายน้อก
ระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่ฯ	รายงาน้ผู้้้ต่รวจสอบภายใน้และการประเมิน้การควบคุมภายใน้ซ่ึ�งพบว่าบริษััที่ม่ระบบการควบคุมภายใน้ 
ที่่�เหมาะสม	และเพียงพอต่่อการดำาเน้ิน้ธุรกิจ	และรายงาน้ดังกล่าวถื้กรายงาน้ต่รงต่่อคณะกรรมการบริษััที่

3. การพิจารณารายการทีี�เกี�ยวโยงกันี้ หร่อรายการทีี�อาจจะมีคู่วามข่ัดแย้งทีางผลัประโยชินี้์	คณะกรรมการต่รวจสอบพิจารณาความสมเหตุ่สมผู้ล
ของรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้	หร่อรายการที่่�อาจจะม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชำน์้	เพ่�อพิจารณาถึืงความเหมาะสมของรายการ	ประโยชำน์้ต่่อบริษััที่	 
รวมถืึงรักษัาสิที่ธิของผู้้้ถืือหุ้น้	ซ่ึ�งการสอบที่าน้รายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้	คณะกรรมการต่รวจสอบเห็น้ว่าม่การเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างครบถื้วน้	เพียงพอ
ม่เง่�อน้ไขรายการ	และราคาที่่�ยุต่ิธรรมก่อน้เสน้อเข้าที่่�ประชำุมคณะกรรมการบริษััที่พิจารณาอนุ้มัต่ิก่อน้เข้าที่ำารายการ

4. การกำากับด่แลังานี้ตรวจสอบภายในี้	คณะกรรมการต่รวจสอบสอบที่าน้รายงาน้ผู้ลการต่รวจสอบใน้เร่�องต่่าง	ๆ	ต่ามแผู้น้งาน้ของหน่้วยงาน้ 
ต่รวจสอบภายใน้	ข้อร้องเรียน้	และการติ่ดต่ามแก้ไข	รวมทัี่�งแน้วที่างการปรับปรุงกระบวน้การดำาเนิ้น้งาน้ท่ี่�จำาเป็น้	และเก่�ยวข้องกับเร่�องท่ี่�ต้่องม่การแก้ไข

5. การพิจารณาเสนี้อแต�งตั�งผ่้สอบบัญชีิข่องบริษัที แลัะการประชิุมร�วมกับผ่้สอบบัญชิี	คณะกรรมการต่รวจสอบได้พิจารณาเสน้อแต่่งต่ั�งบริษััที่	ไพร้ซ่
วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์	 เอบ่เอเอส	จำากัด	ซ่ึ�งม่ความเป็น้อิสระและม่ประสบการณ์ใน้การต่รวจสอบรายงาที่างการเงิน้ของบริษััที่ให้ม่ความถ้ืกต่้อง
เชำื�อถืือได้	รวมที่ั�งพิจารณาเสน้อค่าต่อบแที่น้ของผู้้้สอบบัญชำ่ใน้ปี	2563	น้อกจากน้่�	คณะกรรมการต่รวจสอบยังได้ร่วมประชำุมกับผู้้้สอบบัญชำ ่
และหน้่วยงาน้ต่รวจสอบภายใน้	โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้าร่วม	เพ่�อรับที่ราบแผู้น้งาน้การต่รวจสอบของผู้้้สอบบัญชำ่	และการน้ำาเสน้อเร่�องสำาคัญ
ใน้การต่รวจสอบ	(Key	Audit	Matters)	ใน้รายงาน้ผู้้้สอบบัญชำ่	

6. การกำากบัด่แลัดา้นี้การปอ้งกนัี้การเกดิทีจุรติ	คณะกรรมการต่รวจสอบไดส้อบที่าน้กระบวน้การดำาเน้นิ้งาน้และระบบการควบคมุภายใน้ที่่�ครอบคลมุ
ถืึงการป้องกัน้การเกิดทีุ่จริต่คอร์รัปชำัน้	รวมถืึงสน้ับสนุ้น้กระบวน้การรับเร่�องร้องเรียน้และแจ้งเบาะแสการทีุ่จริต่	(Whistleblowing)

จากการดำาเน้ิน้การท่ี่�กล่าวมาข้างต้่น้	ใน้ปี	2563	คณะกรรมการต่รวจสอบได้ปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ต่ามระเบ่ยบว่าด้วยคณะกรรมการต่รวจสอบครบถ้ืวน้	และ
รายงาน้ผู้ลการประชำุมคณะกรรมการต่รวจสอบต่่อคณะกรรมการบริษััที่เพ่�อที่ราบใน้การประชำุมคณกรรมการบริษััที่ทุี่กครั�ง	

น้าย	อรรถืพร	ข่ายม่าน้
ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ
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8.3 รายงานคณะกรรมการสรรหุ้าและธรรมาภิบัาล

คณะกรรมการส	รรหาและธรรมาภิบาลของบริษััที่ประกอบด้วย		(ก)	น้ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้	ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล		(ข)	ดร.ธ่ระพร	 
ศรีเฟ่ื่�องฟื่้้ง	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	 	 (ค)	น้างสาวชำน้าพรรณ	จึงรุ่งเร่องกิจ	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	 	 (ง)	น้ายล้ก้า	 เครปาโชำล่�	 
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ใน้ปี	2563	ม่การประชำุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลทัี่�งสิ�น้	4	ครั�ง	ซ่ึ�งสรุปรายงาน้ผู้ลการสรรหาและธรรมาภิบาล
ใน้ปี	2563	ต่่อคณะกรรมการและผู้้้ถืือหุ้น้ดังน้่�

1. การสรรหากรรมการบริษัที	คณะกรรมการสรรหาและกำาหน้ดค่าต่อบแที่น้พิจารณาสรรหาบุคคลเป็น้กรรมการแที่น้กรรมการที่่�ออกต่ามวาระ
และกรรมการที่่�ลาออกก่อน้ครบวาระ	โดยคำาน้ึงถืึงประโยชำน์้ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษััที่ที่ั�งใน้เร่�องเพศ	อายุ	ประวัต่ิการศึกษัา
ประสบการณ์ใน้วิชำาชำ่พ	ทัี่กษัะ	ความร้้	ดังน้ั�น้ใน้การสรรหาและการพิจารณาแต่่งต่ั�งกรรมการของบริษััที่จะอย้่บน้พ่�น้ฐาน้ของความร้้ความสามารถื
และใช้ำหลักเกณฑ์์ใน้การคัดเลือกซ่ึ�งได้คำาน้ึงถืึงประโยชำน์้ด้าน้ความหลากหลาย	ซ่ึ�งปัจจุบัน้คณะกรรมการบริษััที่	ประกอบด้วยกรรมการที่ั�งหมด
จำาน้วน้	9	คน้	เป็น้กรรมการอิสระ	3	คน้	กรรมการที่่�ไม่เป็น้ผู้้้บริหารอ่ก	5	คน้	และม่กรรมการผู้้้จัดการเป็น้กรรมการท่ี่�เป็น้ผู้้้บริหาร	ข้อม้ลประวัต่ิ
ปรากฏิเอกสารแน้บ	1

2. การพัฒนี้าการกำากับด่แลักิจการทีี�ดี:	คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลเห็น้ชำอบการปรับปรุงการกำากับด้แลกิจการต่ามข้อเสน้อแน้ะ
จากผู้ลสำารวจโครงการสำารวจการกำากับด้แลกิจการบริษัทัี่จดที่ะเบ่ยน้ไที่ยประจำาปี	2563	โดยสมาคมส่งเสริมสถืาบัน้กรรมการบริษัทัี่ไที่ย	ดังน้่�
• บริษัทัี่สื�อสารข้อม้ลผู้่าน้การจัดให้ม่การแถืลงข่าวต่่อสื�อมวลชำน้/การจัดที่ำาจดหมายข่าวที่่�น้ำาเสน้อถืึงฐาน้ะที่างการเงิน้ของบริษััที่
• คณะกรรมการบริษััที่พิจารณากำาหน้ดจำาน้วน้บริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ที่่�กรรมการแต่่ละคน้จะไปดำารงต่ำาแหน่้งไม่เกิน้	5	แห่ง	โดยไม่ม่ข้อยกเว้น้
• คณะกรรมการจัดให้ม่การประชำุมระหว่างกรรมการที่่�ไม่เป็น้ผู้้้บริหาร	โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้าร่วมประชำุมใน้รอบปีที่่�ผู้่าน้มา	โดยระบุจำาน้วน้ครั�ง
หร่อวัน้ที่่�จัดประชำุม

• คณะกรรมการจัดให้มก่ารประเมิน้ผู้ลงาน้ประจำาปีของผู้้้บริหารส้งสุด	(CEO)	ขององค์กร

ที่ั�งน้่�	คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ปฏิบัิต่หิน้้าที่่�ต่ามหลักการกำากบัดแ้ลกิจการท่ี่�ด	่เพ่�อให้กระบวน้การสรรหาบุคคลและการกำากบัดุแลกิจการ
ม่ความโปร่งใส	สร้างความมั�น้ใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้และผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทุี่กฝ่่าย

น้	ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้
ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
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8.4 รายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือหุ้ลักท่รัพย์ของคณะกรรมการและผู้้�บัริหุ้าร

กรรมการและผู้้้บริหารม่หน้้าที่่�ต่้องรายงาน้การถืือครองหลักที่รัพย์ของต่น้เอง	 ค้่สมรสหร่อผู้้้ที่่�อย้่กิน้ด้วยกัน้ฉัน้สาม่ภริยา	 และบุต่ร 
ที่่�ยังไม่บรรลุน้ิต่ิภาวะ	รวมถืึงน้ิต่ิบุคคลซ่ึ�งบุคคลข้างต่้น้เป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้เกิน้ร้อยละ	30	ของจำาน้วน้สิที่ธิออกเส่ยงที่ั�งหมดของน้ิต่ิบุคคล	ภายใน้	30	วัน้ 
ต่ั�งแต่่ได้รับการแต่่งต่ั�งเป็น้กรรมการและผู้้้บริหารบริษััที่	และทีุ่กครั�งที่่�ม่การเปล่�ยน้แปลงการถืือหลักที่รัพย์ดังกล่าว	ต่้องรายงาน้ต่่อ	ก.ล.ต่.	ภายใน้	3	วัน้ที่ำาการ	

รายช่ิ�อ
จำานี้วนี้ทีี�ถ่อ

ณ 31 ธุ.คู่. 62
จำานี้วนี้ทีี�ถ่อ

ณ 31 ธุ.คู่. 63
เพิ�ม (ลัด)

กรรมการบัริษััท่

1. ดร.ธ่ระพร	ศรีเฟื่่�องฟื่้้ง 1,200 1,200 -

-	 ต่น้เอง - - -

- 	ค้่สมรส 1,200 1,200 -

2. น้ายล้ก้า	เครปาโชำล่�
(Mr.	Luca	Crepaccioli)

- - -

3. น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้ - - -

4. น้ายเย็บ	ซ่้	ชำวน้
(Mr.Yeap	Swee	Chuan)

- - -

5. น้างสาวชำน้าพรรณ	จึงรุง่เร่องกิจ - - -

6. น้ายไมเคิล	มาร์เต่น้ส์
(Mr.	Michael	Martens)

- - -

7. น้ายวีฮอง	เค็ก
(Mr.	Wee	Hong	Kek)

- - -

8. น้ายจโ่น้	การ์ซ่าเรลลา
(Mr.	Gino	Garzarella)

- - -

9. น้ายไมเคิล	ล่	เดรเยอร์
(Mr.	Michael	Lee	Dreyer)

- - -

ผู้้�บัริหุ้าร

1. น้างสาวจัสต่ิน้า	เก็บสกา
(Ms.	Justyna	Gebska)

- - -

2. น้ายโอเมอร์	เต่สโกร้ค้
(Mr.	Omer	Tezgorucu)

- - -

3. น้ายภานุ้	ราษัฎร์เจริญ1/ - - -

4. น้ายอรรณพ		ธน้รักษัา - - -

5. น้างสาวลัดดา	ส่เมือง - - -

6. น้างสาววสุวัต่น์้	ศิริพงษั์มงคล2/ - - -

หมายเหต ุ คณะกรรมการบริษััที่และผู้้้บริหารไม่ม่การถืือหุ้น้ที่างอ้อม	(ยกเว้น้กรรมการลำาดับที่่�	1)	
1/	 ได้รับการแต่่งต่ั�งเป็น้ผู้้้บริหารต่ั�งแต่ว่ัน้ที่่�	1	กุมภาพัน้ธ์	2563	และลาออกโดยม่ผู้ล	วัน้ที่่�	1	มกราคม	2564
2/	 ได้รับการแต่่งต่ั�งเป็น้ผู้้้บริหารต่ั�งแต่ว่ัน้ที่่�	1	ตุ่ลาคม	2563
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9. การควบัค้มภายในและรายการระหุ้ว่างกัน

9.1  การควบัค้มภายใน

คู่วามเห็นี้ข่องคู่ณะกรรมการบริษัทีเกี�ยวกับระบบการคู่วบคูุ่มภายในี้ข่องบริษัที
ใน้ปี	2563	คณะกรรมการบริษััที่ได้ประเมิน้ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน้ต่ามแบบประเมิน้ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน้ 

รวมถึืงการบริหารจัดการความเส่�ยงที่่�จัดไว้บน้เว็บไซ่ต่์ของสำานั้กงาน้คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์	ซ่ึ�งผู่้าน้การสอบที่าน้ของคณะกรรมการต่รวจสอบ	 
แลว้	คณะกรรมการบริษัทัี่เหน็้ว่าระบบการควบคุมภายใน้ของบริษัทัี่ม่ความเพียงพอและเหมาะสมใน้ด้าน้ต่่าง	ๆ 	คือ		(1)	การควบคุมภายใน้องค์กร		(2)	การประเมิน้
ความเส่�ยง		(3)	การควบคุมการปฏิิบัต่ิงาน้		(4)	ระบบสารสน้เที่ศและการสื�อสารข้อม้ล	และ	(5)	ระบบการต่ิดต่าม	บริษััที่ได้กำาหน้ดเป้าหมายการดำาเน้ิน้ธุรกิจ 
ที่่�ชัำดเจน้และวดัผู้ลได	้มก่ารตั่�งเปา้หมายการปฏิบิติั่งาน้ซ่ึ�งควรจะปฏิบิตั่ไิดจ้รงิและมก่ารวดัผู้ลอย่้เสมอ	มก่ารจดัโครงสรา้งองคก์รที่่�เหมาะสมเพ่�อใหก้ารบรหิารงาน้
ม่ประสิที่ธิภาพ	บริษััที่ได้กำาหน้ดน้โยบายป้องกัน้การกระที่ำาที่่�อาจขัดแย้งที่างผู้ลประโยชำน้์ระหว่างพนั้กงาน้กับบริษััที่ให้พน้ักงาน้ยึดถืือปฏิบิัต่ิ	

คู่วามเพียงพอ แลัะคู่วามเหมาะสมข่องระบบการคู่วบคูุ่มภายในี้ข่องบริษัที
บรษัิัที่ใหค้วามสำาคัญเร่�องการสรา้งระบบการควบคมุภายใน้ของบรษิัทัี่	มุง่เน้น้้ใหม้ก่ารควบคมุดแ้ลการปฏิบิตั่งิาน้ใหม้ป่ระสทิี่ธภิาพ	คณะกรรมการบรษิัทัี่

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการต่รวจสอบรับผู้ิดชำอบด้แลและสอบที่าน้ความเหมาะสมและความม่ประสิที่ธิภาพของระบบการควบคุมภายใน้	เพ่�อให้มั�น้ใจว่า 
ระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่เหมาะสมและเพียงพอท่ี่�จะปกป้องที่รัพย์สิน้ของบริษััที่	และป้องกัน้การแสวงหาผู้ลประโยชำน์้โดยมิชำอบของผู้้้บริหาร	 
โดยม่การเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างเพียงพอเพ่�อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถืต่รวจสอบได้ต่ามแน้วที่างการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	 ทัี่�งน้่�	 เพ่�อประโยชำน้์ส้งสุด 
ต่่อผู้้้ถืือหุ้น้	บน้พ่�น้ฐาน้ความเป็น้ธรรมของผู้ลประโยชำน้์ของผู้้้ม่ส่วน้ได้เสย่ทีุ่กฝ่่าย	

บริษััที่เชืำ�อมั�น้ว่า	ระบบควบคุมภายใน้องค์กรม่ความเพียงพอท่ี่�จะป้องกัน้ที่รัพย์สิน้ของบริษััที่	ความเส่�ยงอัน้อาจเกิดจากกรณ่ที่่�ผู้้้บริหารน้ำาไปใชำ้ 
โดยมิชำอบหร่อโดยไม่ม่อำาน้าจเพียงพอ	บริษััที่ไม่พบข้อบกพร่องใด	ๆ	ที่่�เก่�ยวกับระบบควบคุมภายใน้	บริษััที่ม่ระบบควบคุมภายใน้ทัี่�งใน้ระดับบริหาร	และระดับ 
ปฏิิบัต่ิงาน้ที่่�ม่ประสิที่ธิภาพ	ดังน้ั�น้	บริษััที่จึงกำาหน้ดภาระหน้้าที่่�	อำาน้าจการดำาเน้ิน้การของผู้้้ปฏิิบัติ่งาน้	ผู้้้บริหารไว้เป็น้ลายลักษัณ์อักษัรอย่างชำัดเจน้	 
คณะกรรมการบริษััที่เป็น้ผู้้้รับผิู้ดชำอบต่่องบการเงิน้ของบริษััที่	งบการเงิน้ดังกล่าวจัดที่ำาข้�น้ต่ามมาต่รฐาน้การบัญชำ่ที่่�รับรองที่ั�วไปใน้ประเที่ศไที่ย	บริษััที่ปฏิิบัต่ิ
ต่ามน้โยบายบัญชำ่อย่างสมำ�าเสมอ	บริษััที่ได้จัดเต่รียมงบการเงิน้ของบริษััที่ด้วยความระมัดระวังรวมที่ั�งเปิดเผู้ยข้อม้ลสำาคัญอย่างเพียงพอใน้หมายเหตุ่ 
ประกอบงบการเงิน้	บริษััที่ได้จัดให้ม่การดำารงรักษัาไว้ซ่ึ�งระบบควบคุมภายใน้ที่่�ม่ประสิที่ธิผู้ล	เพ่�อให้มั�น้ใจได้อย่างม่เหตุ่ผู้ลว่าการบัน้ทึี่กข้อม้ลที่างบัญชำ่ 
ม่ความถ้ืกต่้อง	ครบถื้วน้	และเพียงพอที่่�จะดำารงรักษัาไว้ซ่ึ�งที่รัพย์สิน้	และเพ่�อให้ที่ราบจุดอ่อน้เพ่�อป้องกัน้ไม่ให้เกิดการทุี่จริต่หร่อการดำาเนิ้น้การที่่�ผิู้ดปกติ่ 
อย่างม่สาระสำาคัญ

ใน้การน้่�	คณะกรรมการบริษัทัี่ได้แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจสอบ	ซ่ึ�งประกอบด้วยกรรมการที่่�ไม่ใช่ำกรรมการบริหารเป็น้ผู้้ด้้แลรับผิู้ดชำอบเก่�ยวกบัคุณภาพ
ของรายงาน้ที่างการเงนิ้และระบบควบคุมภายใน้	และความเห็น้ของคณะกรรมการต่รวจสอบ	คณะกรรมการมค่วามเห็น้วา่ระบบควบคุมภายใน้ของบริษััที่โดยรวม
อย้่ใน้ระดับที่่�น้่าพอใจ	และสามารถืสร้างความเชำื�อมั�น้อย่างมเ่หตุ่ผู้ลต่่อความเชำื�อถืือได้ของงบการเงิน้ของบริษััที่	ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2563	บริษัทัี่ต่ระหน้ักด่ว่า
ขอ้ม้ลของบรษิัทัี่ที่ั�งที่่�เก่�ยวกบัการเงนิ้และที่่�ไมใ่ชำก่ารเงนิ้	ลว้น้ม่ผู้ลต่่อกระบวน้การต่ดัสนิ้ใจของผู้้ล้งที่นุ้และผู้้ท้ี่่�มส่ว่น้ไดส่้วน้เสย่ของบรษิัทัี่	จงึไดก้ำาชำบัใหฝ้่า่ยบรหิาร
ดำาเนิ้น้การใน้เร่�องที่่�เก่�ยวกับการเปิดเผู้ยข้อม้ลที่่�ครบถื้วน้	ต่ามความเป็น้จริง	เชำื�อถืือได้	และทัี่น้เวลา	ซ่ึ�งฝ่่ายบริหารของบริษััที่ฯได้ให้ความสำาคัญและยึดถืือปฏิบิัต่ิ
มาโดยต่ลอด	

ใน้ส่วน้ของงาน้ด้าน้ผู้้้ลงทุี่น้สัมพัน้ธ์น้ั�น้	บริษััที่ยังไม่จัดต่ั�งหน่้วยงาน้ข้�น้เฉพาะ	เน้ื�องจากกิจกรรมใน้เร่�องดังกล่าวยังม่ไม่มากน้ัก	จึงได้มอบหมาย 
ให้เลขานุ้การบริษััที่	ที่ำาหน้้าที่่�ต่ิดต่่อสื�อสารกับผู้้้ถืือหุ้น้รวมที่ั�งภาครัฐที่่� เก่�ยวข้อง	ที่ั�งน้่� 	ผู้้้ลงทีุ่น้สามารถืต่ิดต่่อขอข้อม้ลได้ที่่� 	 โที่ร.	0	2909	8080	 
อ่เมล์	GYTH_COSC@goodyear.com	หร่อที่่�	https://investor.goodyear.co.th/th

9.1.2 ความเหุ้็นของคณะกรรมการตรวจสอบัท่ี�แตกต่างไปจากความเหุ้็นของคณะกรรมการบัริษััท่

-ไม่ม่-

9.1.3 ข�อม้ลหัุ้วหุ้น�างานตรวจสอบัภายใน 

หัวหน้้างาน้ต่รวจสอบภายใน้ของบริษััที่	คือ	Ms.	Maxine	Mae	J.	Escoto	ต่ำาแหน่้ง	Internal	Audit	Manager	ภ้มิภาคเอเชำ่ยแปซิ่ฟื่ิค	รายละเอ่ยด 
ต่ามเอกสารแน้บ	3	



- 39 -

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

9.2 รายการระหุ้ว่างกัน

บริษััที่ฯ	กำาหน้ดน้โยบาย	และ	ขั�น้ต่อน้การที่ำารายการระหว่างกัน้	เพ่�อให้รายการระหว่างบุคคลหร่อน้ิต่ิบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งเป็น้ไปอย่างโปร่งใส	 
และ	 เพ่�อเป็น้การรักษัาผู้ลประโยชำน์้ของบริษััที่ฯ	โดยบริษััที่ฯ	จะปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	และข้อบังคับประกาศคำาสั�ง 
หร่อข้อกำาหน้ดของคณะกรรมการกำากับต่ลาดทีุ่น้และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยที่่�เก่�ยวข้องกับการเข้าที่ำารายการระหว่างกัน้	ที่ั�งน้่�	ผู้้้บริหาร	หร่อผู้้้ที่่�ม ่
ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยจะไม่สามารถืเข้ามาม่ส่วน้ร่วมใน้การอนุ้มัติ่รายการระหว่างกัน้ดังกล่าวได้	 ใน้กรณ่ที่่�กฎหมายกำาหน้ดให้ต่้องได้รับอนุ้มัต่ิจากที่่�ประชำุม 
คณะกรรมการบรษิัทัี่ฯ	บรษิัทัี่ฯ	จะจัดใหม้ค่ณะกรรมการต่รวจสอบเขา้รว่มประชำมุเพ่�อพจิารณาและใหค้วามเหน็้เก่�ยวกบัความจำาเปน็้ใน้การที่ำารายการและความ
สมเหตุ่สมผู้ลของรายการนั้�น้ๆ	ที่ั�งน้่�	การที่ำารายการที่่�เป็น้ข้อต่กลงที่างการค้าที่่�ม่เง่�อน้ไขการค้าโดยที่ั�วไป	และการที่ำารายการที่่�เป็น้ข้อต่กลงที่างการค้าที่่�ไม่เป็น้
เง่�อน้ไขการค้าโดยที่ั�วไป	ให้ม่หลักการดังน้่�

การท่ำารายการท่ี�เป็นข�อตกลงท่างการค�าท่ี�มีเง่�อนไขการค�าโดยท่ั�วไป
การที่ำารายการระหว่างกัน้ที่่�เป็น้ข้อต่กลงที่างการค้าที่่�ม่เง่�อน้ไขการค้าโดยที่ั�วไป	ระหว่างบริษััที่ฯ	และบริษััที่ฯที่่�เก่�ยวข้องกัน้	–	กิจการที่่�อย่้ภายใต่้ 

การควบคมุเดย่วกนั้	กบักรรมการ	ผู้้บ้รหิาร	หร่อบคุคลที่่�ม่ความเก่�ยวขอ้ง	ไดร้บัอน้มุตั่เิปน็้หลกัเกณฑ์์จากคณะกรรมการบรษัิัที่ฯ	ใหฝ่้่ายจดัการ	สามารถือน้มุตั่ิ
การที่ำาธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวน้ั�น้ม่ข้อต่กลงที่างการค้าใน้ลักษัณะเด่ยวกับที่่�วิญญู้ชำน้จะพ่งกระที่ำากับค่้สัญญาทัี่�วไปใน้สถืาน้การณ์เด่ยวกัน้	
ด้วยอำาน้าจต่่อรองที่างการค้าที่่�ปราศจากอิที่ธิพลใน้การที่่�ต่น้มส่ถืาน้ะเป็น้กรรมการ	ผู้้้บริหาร	หร่อบุคคลที่่�ม่ความเก่�ยวข้อง

การท่ำารายการท่ี�เป็นข�อตกลงท่างการค�าท่ี�ไม่เป็นเง่�อนไขการค�าโดยท่ั�วไป
การที่ำารายการที่่�เปน็้ข้อต่กลงที่างการคา้ที่่�ไมเ่ปน็้เง่�อน้ไขการคา้โดยที่ั�วไป	จะต่อ้งถ้ืกพิจารณาและใหค้วามเหน็้โดยคณะกรรมการต่รวจสอบก่อน้น้ำาเสน้อ

ต่่อคณะกรรมการบริษัทัี่ฯ	และ/หรอ่ท่ี่�ประชุำมผู้้ถื้ือหุน้้	เพ่�อพิจารณาอนุ้มตั่ติ่อ่ไป	ที่ั�งน้่�	ใหป้ฏิิบัต่ติ่ามกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	และข้อบงัคับ	
ประกาศ	คำาสั�ง	หร่อข้อกำาหน้ดของคณะกรรมการกำากับต่ลาดทีุ่น้และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	รวมถืึงการปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำาหน้ดเก่�ยวกับการเปิดเผู้ย
ข้อม้ลการที่ำารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้

ใน้กรณ่ที่่�คณะกรรมการต่รวจสอบไม่ม่ความชำำาน้าญใน้การพิจารณารายการระหว่างกัน้ที่่�อาจจะเกิดข้�น้	บริษััที่ฯ	จะแต่่งตั่�งผู้้้เชำ่�ยวชำาญอิสระหร่อ 
ผู้้้สอบบัญชำ่ของบริษััที่ฯ	เป็น้ผู้้้ให้ความเห็น้เก่�ยวกับรายการระหว่างกัน้ดังกล่าวเพ่�อน้ำาไปใชำ้ประกอบการต่ัดสิน้ใจของคณะกรรมการต่รวจสอบ	และ/หร่อ	 
คณะกรรมการบริษััที่ฯ		และ/หรอ่	ผู้้ถื้ือหุน้้ต่ามแต่ก่รณ่	เพ่�อใหม้ั�น้ใจวา่การเขา้ที่ำารายการดงักลา่วมค่วามจำาเปน็้และมค่วามสมเหต่สุมผู้ลโดยคำานึ้งถืงึผู้ลประโยชำน้์
ของบริษััที่ฯ	 	ที่ั�งน้่�	บริษััที่ฯ	จะเปิดเผู้ยรายการระหว่างกัน้ไว้ใน้แบบแสดงรายการข้อม้ลประจำาปี	 และหมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน้ที่่�ได้รับการต่รวจสอบ 
จากผู้้้สอบบัญชำ่ของบริษััที่ฯ

นโยบัายหุ้ร่อแนวโน�มการท่ำารายการระหุ้ว่างกันในอนาคต
ใน้กรณ่ที่่�บริษััที่ฯ	ม่การที่ำารายการกับบุคคลท่ี่�เก่�ยวโยงกัน้ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้ที่่�ม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชำน้์กับบริษััที่ฯ	คณะกรรมการต่รวจสอบ 

จะเป็น้ผู้้้ให้ความเห็น้ถึืงความจำาเป็น้ของบริษััที่ฯ	ใน้การเข้าที่ำารายการดังกล่าว	โดยคณะกรรมการต่รวจสอบจะดำาเน้ิน้การต่รวจสอบให้แน่้ใจว่ารายการดังกล่าว
ม่ข้อกำาหน้ดและเง่�อน้ไขที่่�สอดคล้องกับแน้วปฏิิบัติ่ที่่�ม่อย่้ใน้ต่ลาดและราคาค่าใชำ้จ่ายสำาหรับการที่ำารายการดังกล่าวม่การประเมิน้และเปรียบเที่่ยบกับราคาต่ลาด	
ใน้กรณ่ที่่�ไม่ม่ราคาต่ลาด	คณะกรรมการต่รวจสอบจะดำาเน้ิน้การให้แน่้ใจว่าราคาที่่�บริษััที่ฯ	เข้าที่ำารายการเป็น้ราคาที่่�สมเหตุ่สมผู้ล	และเป็น้การดำาเน้ิน้การ 
เพ่�อประโยชำน้์สง้สุดของบริษััที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้	หากคณะกรรมการต่รวจสอบไม่สามารถืประเมิน้รายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้ดังกล่าวได้	

เน้ื�องจากไม่ม่ความเชำ่�ยวชำาญเพียงพอใน้เร่�องดังกล่าว	บริษััที่ฯ	จะดำาเน้ิน้การจัดหาผู้้้เชำ่�ยวชำาญเพ่�อประเมิน้รายการดังกล่าว	และให้ความเห็น้ 
เก่�ยวกับการเข้าที่ำารายการ	ใน้การน้่�	คณะกรรมการบริษััที่ฯ	หร่อคณะกรรมการต่รวจสอบแล้วแต่่กรณ่	จะน้ำาความเห็น้ของผู้้้เชำ่�ยวชำาญที่่�ม่ความเห็น้อิสระ 
ไปพิจารณาประกอบการตั่ดสิน้ใจใน้การเข้าที่ำารายการ	โดยกรรมการที่่�ม่ส่วน้ได้เส่ยเก่�ยวกับการเข้าที่ำารายการ	จะไม่ม่สิที่ธิออกเส่ยงลงคะแน้น้ใน้การพิจารณา
อน้มุตั่เิขา้ที่ำารายการ	น้อกจากน้่�	บรษิัทัี่ฯ	ต้่องดำาเนิ้น้การเปิดเผู้ยข้อมล้การเข้าที่ำารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้ใน้หมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน้ที่่�ต่รวจสอบหร่อสอบที่าน้
แล้วของบริษัทัี่ฯ		รายงาน้ประจำาปี	หร่อแบบแสดงรายการข้อมล้ประจำาปี	(แบบ	56-1)

รายการระหุ้ว่างกัน

ใน้การพิจารณาความสัมพนั้ธร์ะหว่างบคุคลหรอ่	บรษิัทัี่	ใน้เคร่อใน้การที่ำาธรุกรรมแต่ล่ะครั�ง	บริษััที่	จะคำานึ้งถืงึเนื้�อหาของความสัมพนั้ธม์ากกว่ารป้แบบ
ที่างกฎหมาย

บริษััที่	อย้่ภายใต่้การควบคุมโดย	บริษััที่	เดอะก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์รับเบอร์	จำากัด	ซ่ึ�งต่ั�งอย้่ใน้สหรัฐอเมริกา	บริษััที่	น้่�ถืือหุ้น้ร้อยละ	66.79	ของจำาน้วน้หุ้น้
ที่่�จำาหน้่ายได้แล้วที่ั�งหมดของ	บริษััที่ฯ	บุคคลที่ั�วไปถืือหุ้น้ที่่�เหลือร้อยละ	33.21

รายการต�อไปนี้ี�เป็นี้รายการทีี�มีสาระสำาคัู่ญกับกิจการทีี�เกี�ยวข่้องกันี้
กิจการและบุคคลที่่�ม่อำาน้าจควบคุมหร่อถ้ืกควบคุมไม่ว่าจะเป็น้โดยที่างต่รงหร่อที่างอ้อมใน้	บริษััที่	หร่อภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้กับบริษััที่ฯ	รวมถืึง	

บริษััที่	โฮลดิ�ง	บริษััที่ย่อยและ	บริษััที่ย่อยอื�น้เป็น้กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้ของบริษััที่ฯ	บริษััที่ร่วมและบุคคลที่่�เป็น้เจ้าของโดยต่รงหร่อโดยอ้อมม่ส่วน้ได้เส่ยใน้อำาน้าจ
การออกเส่ยงของบริษััที่ที่่�ม่อิที่ธิพลอย่างม่นั้ยสำาคัญต่่อบริษััที่	ผู้้้บริหารสำาคัญรวมถึืงกรรมการและเจ้าหน้้าที่่�ของบริษััที่ฯ	และสมาชิำกใน้ครอบครัวของบุคคล 
และบริษัทัี่เหล่าน้่�	กับบุคคลเหล่าน้่�ถืือว่าเป็น้บุคคลที่่�เก่�ยวข้องกัน้

ใน้การพิจารณาความสัมพัน้ธ์ระหว่างบุคคลหร่อกิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน้ซ่ึ�งอาจม่ข้�น้ได้ต่้องคำาน้ึงถืึงรายละเอ่ยดของความสัมพัน้ธ์มากกว่าร้ปแบบ 
ที่างกฎหมาย

บริษััที่	ถ้ืกควบคุมโดย	บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์ ไที่ร์แอน้ด์รับเบอร์	(ซ่ึ�งจดที่ะเบ่ยน้และตั่�งอย่้ใน้สหรัฐอเมริกา)	ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ของ	บริษััที่	ที่่�ออกโดย	66.79%	 
ส่วน้ที่่�เหลืออ่ก	33.21%	ถืือหุ้น้อย่างกว้างขวาง
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รายการท่ี�เกี�ยวข�องกัน

รายการที่่�สำาคัญดังต่่อไปน้่�เกิดข้�น้กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้:
ก) รายได�จากการขาย

สำาหรับปีสิ�นี้สุดวันี้ทีี� 31 ธุันี้วาคู่ม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันี้บาที พันี้บาที พันี้บาที

รายได�จากการขายสินค�าสำาเร็จร้ป

บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 374,510 563,643 576,779

บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

Goodyear	Orient	Company	(Private)	Limited 1,014,190 964,880 901,036

Goodyear	&	Dunlop	Tyres	(Aust)	Pty	Ltd 222,260 267,702 269,689

อื�น้ๆ 429,907 656,243 738,483

รวม 2,040,867 2,452,468 2,485,987

รายได�จากการขายเคร่�องจักรและอะไหุ้ล่

บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company - - 920

บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

Goodyear	Malaysia	Berhad 9,817 653 1,047

Goodyear	India	Ltd - 3,495 -

Goodyear	Dalian	Tire	Company	Ltd. - 1,756 1,808

P	T	Goodyear	Indonesia	Tbk - 1,162 859

อื�น้ๆ 685 13 9

รวม 10,502 7,079 4,642
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ข) การซื�อสินค�าและบัริการ

สำาหรับปีสิ�นี้สุดวันี้ทีี� 31 ธุันี้วาคู่ม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันี้บาที พันี้บาที พันี้บาที

ซื�อวัตถื้ดิบัและสินค�าสำาเร็จร้ป

บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 87,384 283,603 121,170

บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

Goodyear	Dalian	Tire	Company	Ltd. 163,376 150,369 173,196

P	T	Goodyear	Indonesia	Tbk	 73,144 62,132 51,125

อื�น้ๆ 93,567 90,571 98,276

รวม 417,470 586,675 433,767

ซื�อเคร่�องจักรและอะไหุ้ล่เคร่�องจักร

บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 67,025 37,608 102,506

บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

Goodyear	Dalian	Tire	Company	Ltd. 114,207 42,568 31,275

Goodyear	S.A. 16,747	 26,489 17,749

อื�น้ๆ 11,294 18,150 29,276

รวม 209,273 124,815 180,805

ค่าสิท่ธิท่างการค�า

บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 135,080 160,035 167,245

ค่าบัริการท่างด�านเท่คนิคการผู้ลิต

บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 23,899 38,082 31,936

ค่าบัริหุ้ารจัดการ

บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

Goodyear	Orient	Company	(Private)	Limited 150,523 164,561 157,608
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ค) ยอดค�างชำาระท่ี�เกิดจากการซื�อและขายสินค�าและบัริการ

สำาหรับปีสิ�นี้สุดวันี้ทีี� 31 ธุันี้วาคู่ม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันี้บาที พันี้บาที พันี้บาที

ล้กหุ้นี�การค�า - กิจการท่ี�เกี�ยวข�องกัน

บัริษััท่ใหุ้ญ่
Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 141,126 58,878 167,986

บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน
GOODYEAR	SINGAPORE	TYR 50,587 57,528 16,971
GOODYEAR	&	DUNLOP	TYRES	(AUSTRALIA) 48,184 84,949 61,885

อื�น้ๆ 74,402 142,040 151,860
รวม 314,298 343,395 398,702

ล้กหุ้นี�กิจการท่ี�เกี�ยวข�องกัน
บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 17,359 38,907 74,376
บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

Goodyear	SA-R&D 25,082 21,979 20,061
GOODYEAR	SINGAPORE	TYR 9,387 54,518 1,767
อื�น้ๆ 5,191 4,131 6,627

รวม 57,018 119,535 102,831

เจ�าหุ้นี�การค�า - กิจการท่ี�เกี�ยวข�องกัน
บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 12,312 54,794 29,143
บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY	LIMITED 26,186 8,180 56,618
Goodyear	Dunlop	Tires	Operations	SA 14,312 9,692 13,576
อื�น้ๆ 21,839 6,538 19,411

รวม 74,647 79,204 118,749

เจ�าหุ้นี�กิจการท่ี�เกี�ยวข�องกัน
บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 33,284 39,326 34,691
บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

GOODYEAR	SINGAPORE	TYR 17,971 16,630 7,359
GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY 7,546 2,199 -
อื�น้ๆ 9,409 6,158 6,653

รวม 68,211 64,313 48,703

เจ�าหุ้นี�ค่าซื�ออาคารและอ้ปกรณ์
บัริษััท่ใหุ้ญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 22,355 3,312 32,029
บัริษััท่ท่ี�อย้่ภายใต�การควบัค้มเดียวกัน

GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY	LIMITED 33,990 - -
GOODYEAR	S.A 1,108 3,763 5,621
อื�น้ๆ 79 3,939 7,240

รวม 57,532 11,014 44,889
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ง) ค่าตอบัแท่นกรรมการและผู้้�บัริหุ้ารสำาคัญ

สำาหรับปีสิ�นี้สุดวันี้ทีี� 31 ธุันี้วาคู่ม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันี้บาที พันี้บาที พันี้บาที

เงิน้เดือน้และผู้ลประโยชำน้์ระยะสั�น้อื�น้ 28,834 43,554 45,404

เงิน้ทีุ่น้สะสมและผู้ลประโยชำน้์เมื�อเกษั่ยณอายุ 162 1,518 6,555

รวม 28,996 45,072 51,960

1. รายการขายสินค�าสำาเร็จร้ป กับักิจการท่ี�เกี�ยวข�องกัน

บริษััที่ฯ	ขายสิน้ค้าสำาเร็จร้ปให้กับกิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน้เพ่�อน้ำาไปขายต่่อใน้แต่่ละภ้มิภาค	การที่ำารายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเง่�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิ 
ต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำาเน้ิน้งาน้

2. รายได�จากการขายเคร่�องจักรและอะไหุ้ล่

บริษััที่ฯขายเคร่�องจักรและอะไหล่ให้กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้		ซ่ึ�งเคร่�องจักรและอะไหล่น้ั�น้บริษััที่ฯไม่ม่ความต้่องการใช้ำแล้ว	โดยกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้ 
น้ำาเคร่�องจักรและอะไหล่ดงักลา่วไปใช้ำใน้การผู้ลิต่สนิ้ค้าต่อ่ไป	การที่ำารายการดังกลา่วเป็น้ไปต่ามเง่�อน้ไขที่างธุรกจิปกต่ติ่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอย่ด
ที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำาเน้ิน้งาน้

3. รายการซื�อสินค�าและบัริการ กับักิจการท่ี�เกี�ยวข�องกัน

3.1 รายการซึ่่�อวัตถุดิบแลัะสินี้คู่้าสำาเร็จร่ป
บริษััที่ฯซ่ื�อวัต่ถุืดิบและสิน้ค้าสำาเร็จร้ป	กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้เพ่�อน้ำามาผู้ลิต่สิน้ค้าและขาย		การที่ำารายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเง่�อน้ไขที่างธุรกิจ

ปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำาเน้ิน้งาน้
3.2 รายการซึ่่�อเคู่ร่�องจักรแลัะอะไหลั�เคู่ร่�องจักร
บริษัทัี่ฯซ่ื�อเคร่�องจักรและอะไหล่เคร่�องจักร	กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้	เพ่�อน้ำาใช้ำใน้กระบวน้การผู้ลิต่สิน้ค้าสำาเร็จร้ป		การที่ำารายการดังกล่าวเป็น้ไป

ต่ามเง่�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำาเนิ้น้งาน้
3.3 คู่�าสิทีธุิทีางการคู่้า
บริษััที่ฯจ่ายค่าสิที่ธิที่างการค้าให้กิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน้	เพ่�อให้ได้มาซ่ึ�งสิที่ธิใน้การผู้ลิต่และขายสิน้ค้าภายใต่้ย่�ห้อ	Goodyear	การที่ำารายการ 

ดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเง่�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำาเนิ้น้งาน้
3.4 คู่�าบริการทีางด้านี้เทีคู่นี้ิคู่การผลัิต
บริษััที่ฯจ่ายค่าบริการที่างด้าน้เที่คนิ้คการผู้ลิต่ให้กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้	เพ่�อให้ได้มาซ่ึ�งความช่ำวยเหลือที่างเที่คนิ้คการผู้ลิต่	เชำ่น้	การพัฒน้า,	 

การผู้ลิต่,	การซ่่อมบำารุง,	การดำาเน้ิน้การ,	การที่ดสอบ	และการปรับปรุงผู้ลิต่ภัณฑ์์		การที่ำารายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเง่�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	
และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำาเน้ิน้งาน้

3.5 คู่�าบริหารจัดการ
บริษััที่ฯจ่ายค่าบริหารจัดการให้กิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน้	เพ่�อให้ได้มาซ่ึ�งความชำ่วยเหลือด้าน้การบริหารจัดการ	เชำ่น้	การจัดการทัี่�วไป,	การเงิน้,	 

การขายและการต่ลาด,	ไอที่	่และการผู้ลติ่			การที่ำารายการดงักล่าวเปน็้ไปต่ามเง่�อน้ไขที่างธรุกจิปกต่ติ่ามราคาต่ลาด	และเปน็้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ไดร้ะบใุน้สญัญา
ดำาเน้ิน้งาน้

รายการระหว่างกัน้ดังกล่าวเป็น้รายการที่่�ดำาเน้ิน้การที่างธุรกิจต่ามปกติ่	ไม่ม่รายการใดเป็น้พิเศษั	ไม่ม่การถ่ืายเที่ผู้ลประโยชำน์้ระหว่างบริษััที่ฯ,	 
กิจการที่่�เก่�ยวขอ้ง	และผู้้ถ้ือืหุน้้	โดยอย่้ใน้การพิจารณาอนุ้มัติ่ของ	คณะกรรมการบริษัทัี่,	ประธาน้เจ้าหน้า้ที่่�บริหารและกรรมการผู้้จ้ดัการใหญ่	ซ่ึ�งไดรั้บมอบอำาน้าจ
อนุ้มัต่ิต่ามระเบ่ยบข้อบังคับของบริษััที่	

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รายงานของกรรมการที่เกี่ยวของแลว มี 
ความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลตอบริษัทฯ  และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พรอมทั้งเปด 
เผยใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบอยางถูกตอง ตามเวลาที่กําหนด

การเปิดเผู้ยรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้เป็น้ไปต่ามระเบ่ยบของสำาน้ักงาน้คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	รวมที่ั�งเป็น้ไป
ต่ามมาต่รฐาน้การบัญชำ่เร่�องการเปิดเผู้ยข้อม้ลเก่�ยวกับบุคคลหรอ่กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้	ซ่ึ�งกำาหน้ดโดยสภาวิชำาชำพ่บัญชำ่	
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ส่วนท่ี� 3  งบัการเงิน

รายงานความรับัผู้ิดชอบัของคณะกรรมการต่อรายงานท่างการเงิน

คณะกรรมการบริษััที่เป็น้ผู้้้รับผู้ิดชำอบต่่องบการเงิน้ของบริษััที่	ก้�ดเย่ยร์	(ประเที่ศไที่ย)	จำากัด	(มหาชำน้)	รวมถืึงข้อม้ลสารสน้เที่ศที่างการเงิน้ที่่�ปรากฏิ 
ใน้รายงาน้ประจำาป	ีงบการเงนิ้ดงักล่าวจัดที่ำาข้�น้ต่ามมาต่รฐาน้รายงาน้ที่างการเงนิ้	โดยเลือกใช้ำน้โยบายบญัชำท่ี่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบตั่อิยา่งสมำ�าเสมอและใชำด้ลุยพนิ้จิ
อย่างระมัดระวัง	และประมาณการที่่�สมเหตุ่สมผู้ลที่่�สุดใน้การจัดที่ำา	รวมที่ั�งม่การเปิดเผู้ยข้อม้ลท่ี่�สำาคัญอย่างเพียงพอใน้หมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน้	เพ่�อให ้
เป็น้ประโยชำน้์ต่่อผู้้้ถืือหุ้น้และน้ักลงทีุ่น้ที่ั�วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษััที่ได้จัดให้ม่ระบบบริหารความเส่�ยง	รวมที่ั�งจัดให้ม่และดำารงรักษัาไว้ซ่ึ�งระบบควบคุมภายใน้ที่่�เพียงพอและม่ประสิที่ธิผู้ล	เพ่�อให้มั�น้ใจ
ได้อย่างม่เหตุ่ผู้ลว่าข้อม้ลที่างบัญชำ่ม่ความถ้ืกต่้อง	ครบถื้วน้	 และเพียงพอที่่�จะดำารงรักษัาไว้ซ่ึ�งที่รัพย์สิน้	ต่ลอดจน้เพ่�อป้องกัน้ไม่ให้เกิดการทีุ่จริต่ 
หร่อการดำาเน้ิน้การที่่�ผู้ิดปกต่ิอย่างม่สาระสำาคัญ

ใน้การน้่�	คณะกรรมการบริษััที่ได้แต่่งต่ั�งคณะกรรมการต่รวจสอบเพ่�อที่ำาหน้้าที่่�สอบที่าน้น้บายการบัญชำ่และรายงาน้ที่างการเงิน้	การบริหารความเส่�ยง	
สอบที่าน้การควบคุมภายใน้	การต่รวจสอบภายใน้	ต่ลอดจน้พิจารณาการเปิดเผู้ยข้อมลรายการระหว่างกัน้	โดยความเห็น้ของคณะกรรมการต่รวจสอบ 
เก่�ยวกับเร่�องน้่�	ปรากฎใน้รายงาน้ขอคณะกรรมการต่รวจสอบประจำาปี	2563	ซ่ึ�งแสดงไว้ใน้รายงาน้ประจำาปีแล้ว	งบการเงิน้ของบริษััที่ได้รับการต่รวจสอบ 
โดยผู้้้สอบบัญชำ่ของบริษััที่	โดย	คุณชำัยศิริ	 เร่องฤที่ธิ�ชำัย	ผู้้้สอบบัญชำ่รับอนุ้ญาต่เลขที่่�	4526	สังกัดบริษััที่	 ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์ส	 เอบ่เอเอส	จำากัด	 
ใน้การต่รวจสอบน้ั�น้	ที่างคณะกรรมการบริษััที่ได้สน้ับสนุ้น้ข้อม้ลและเอกสารต่่าง	ๆ	เพ่�อให้ผู้้้สอบบัญชำ่สามารถืต่รวจสอบและแสดงความเห็น้ได้ต่ามมาต่รฐาน้
การสอบบัญชำ่	โดยความเห็น้ของผู้้้สอบบัญชำ่ได้ปรากฏิใน้รายงาน้ของผู้้้สอบบัญชำ่ซ่ึ�งแสดงไว้ใน้รายงาน้ประจำาปีแล้ว	

คณะกรรมการบริษััที่ม่ความเห็น้ว่าระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่โดยรวมอย้่ใน้ระดับที่่�น้่าพอใจและสามารถืสร้างความเชำื�อมั�น้อย่างม่เหตุ่ผู้ลได้ว่า
งบการเงิน้ของบริษััที่	สำาหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2563	ม่ความเชำื�อถืือได้	ต่ามมาต่รฐาน้การรายงาน้ที่างการเงิน้	กฎหมาย	และกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง

ดร.	ธ่ระพร	ศรีเฟื่่�องฟื่้้ง
ประธาน้คณะกรรมการบริษััที่
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และผลการดําเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

• งบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติาม

ความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้ไดร้บั

เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสําคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง ‘การวดัมลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้’  

เป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบและได้นําเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งนี้  
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เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ของลกูหน้ีการค้า 
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 เรือ่งลกูหนี้การคา้ 

   และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบแสดงฐานะการเงินของ

บรษิทัมลีกูหนี้การคา้ - สทุธจิาํนวน 513 ลา้นบาท และคา่เผือ่ผล

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จาํนวน 24 ลา้นบาท 

 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) 

‘เครื่องมอืทางการเงนิ’ บรษิทัไดใ้ชว้ธิกีารประเมนิลูกหนี้รายตวั

และวธิกีารอย่างง่ายในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลูกหนี้การค้าและรบัรู้ผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในการวดัมูลค่าของ

ลูกหนี้เมื่อเริม่แรก บรษิทัพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด

ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้เหล่านี้โดยใช้ตารางการตัง้สํารองตาม

นโยบายของบรษิัทซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต

จากประสบการณ์ในอดตีปรบัดว้ยขอ้มูลคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคตที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและปริมาณของลูกหนี้และ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ  

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้ เนื่องจากมูลค่า

ตามบญัชขีองลูกหนี้การค้าเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิ และ

การวดัมูลค่าของค่าเผื่อดงักล่าวมคีวามซบัซอ้นตอ้งใชท้ัง้ขอ้มลู

ในอดตีจํานวนมากในการคํานวณความน่าจะเป็นที่ผลขาดทุน

ทางด้านเครดติจะเกดิขึ้นของลูกหนี้รายตวัและกลุ่มลูกหนี้และ

ขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคตรวมถงึเกี่ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจ

อย่างมนีัยสําคญัของผู้บรหิารเพื่อปรบัค่าเผื่อผลขาดทุนอย่าง

สมเหตุสมผล  

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ประเมนิความเหมาะสมของการเลอืกนโยบายการบญัชี

วา่สอดคลอ้งกบั TFRS 9 

 

• วธิกีารประเมนิแบบลกูหนี้รายตวั 

-   สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบถงึความสมเหตุสมผล

ของขอ้สมมตฐิานทีส่ําคญัและทดสอบความเหมาะสม

ของการประมาณการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคํานวณของ

ความน่าจะเป็นของการผดินัดชําระหนี้ของลูกหนี้ราย

สําคญัเฉพาะรายของลูกค้ากลุ่มสายการบิน ลูกค้า

กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ลูกค้ากลุ่มตลาดยางรถยนต์

ทดแทนที่ค้างชําระหนี้ เป็นเวลานาน และลูกหนี้

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยการประเมนิจากประสบการณ์

การเรยีกเก็บเงนิในอดตี และความสามารถในการ

ชาํระหนี้ 

-   ไดร้บัรายงานวเิคราะหอ์ายุของลูกหนี้การคา้และทดสอบ

ความถูกต้องของรายงานโดยการตรวจสอบกับใบ 

แจง้หนี้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 

-   ประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้

การค้าโดยการสุ่มตวัอย่างเพื่อทดสอบการชําระหนี้

ภายหลงัวนัสิ้นงวดเปรยีบเทยีบกบัการบนัทกึบญัชี

ของบรษิทัเพือ่ใชส้นบัสนุนขอ้มลูคาดการณ์เหตุการณ์

ในอนาคต 

-   ตรวจใบลดหนี้ภายหลงัวนัสิน้งวดเพื่อพจิารณาว่าตอ้ง

ตัง้คา่เผือ่สาํหรบัลกูหนี้เฉพาะรายเพิม่ขึน้หรอืไม ่

-   สัมภาษณ์ผู้จ ัดการฝ่ายสินเชื่อและผู้บริหาร และ 

สอบทานเอกสารสําหรบัขอ้โตแ้ยง้ของลูกคา้เกีย่วกบั

การเรยีกเกบ็หนี้เพื่อประเมนิการคํานวณการตัง้ค่า

เผือ่เฉพาะลกูหนี้แต่ละรายวา่เพยีงพอหรอืไม ่
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เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

• วธิกีารประเมนิกลุ่มลกูหนี้โดยใชว้ธิกีารอยา่งงา่ย 

-   สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบถงึความสมเหตุสมผล

ของขอ้สมมตฐิานทีส่ําคญัและทดสอบความเหมาะสม

ของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการ

อย่างง่ายในการวดัมลูคา่ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าของลูกค้ากลุ่ม

ตลาดยางรถยนตท์ดแทน 

-  พฒันาแบบจําลองการคํานวณประมาณการค่าเผื่อผล

ขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล

สถิติการเก็บหนี้ที่ เกิดขึ้นจริงของบริษัทในอดีต

ย้อนหลัง 3 ปี จากรายงานวิเคราะห์อายุของลูกหนี้

การคา้ และวเิคราะหค์วามอ่อนไหวและผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีท่ําใหก้ารเกบ็เงนิ

จากลกูหนี้ชะลอตวัลง 

-   คาํนวณจํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

โดยใชแ้บบจําลองการสูญเสยีเครดติที่คาดไว้ปรบัตาม

ปัจจยัที่คาดการณ์ล่วงหน้าและประเมินผลลพัธ์ของ

การคํานวณโดยเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัการบนัทึก

บญัชขีองบรษิทั   และประเมนิความสมเหตุสมผลของ

ความแตกต่างทีม่สีาระสาํคญั    

 

จากวิธีการตรวจสอบที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติข้างต้น ข้าพเจ้า

พจิารณาว่าวธิกีารและสมมตฐิานทีผู่บ้รหิารใชใ้นการคาํนวณผล

ขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นของลูกหนี้การคา้มคีวาม

สมเหตุสมผลตามหลกัฐานสนบัสนุน  
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ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.2 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการ 

ผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดย 

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและ

รายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขดัแย้ง 

ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสาร

เรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน  
 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น เพือ่ใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลู

ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง 

ทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่ผูบ้รหิาร

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยผูบ้รหิารในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลู 

ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ีซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถือว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐาน

การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ

เกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลกัฐานการ 

สอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิ 

ขอ้สงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวาม 

ไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลู

ในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื่อง  

 

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้

วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจ้า 

ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก

อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสาํคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด

ปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอื

ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสาร

เรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั

ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 649,014 354,072

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 12 569,278 691,479

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 14 796,664 971,073

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืนภายในหนึ�งปี 66,052 148,009

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5,917 5,891

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,086,925 2,170,524

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 4,358,418 4,038,433

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 16 95,320 -

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 17 1,887 294

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  - สุทธิ 21 57,622 46,877

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 10,498 36,613

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 9,385 9,561

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,533,130 4,131,778

รวมสินทรัพย์ 6,620,055 6,302,302

กรรมการ …………………………………………….   กรรมการ ………………………………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 59 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 18 1,005,000 630,000

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 19 1,072,873 940,953

หนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 16 22,662 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี - สุทธิ 20 165,777 124,571

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 20,707 18,674

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 6,739 4,734

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,293,758 1,718,932

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 16 77,192 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 20 372,999 539,808

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 328,809 305,225

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 779,000 845,033

รวมหนี�สิน 3,072,758 2,563,965

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 7,400,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 74,000 74,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 7,400,000 หุ้น ได้รับชําระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 10 บาท 23 74,000 74,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 23 92,000 92,000

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 24 7,400 7,400

ยังไม่ได้จัดสรร 3,373,897 3,564,937

รวมส่วนของเจ้าของ 3,547,297 3,738,337

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 6,620,055 6,302,302

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 59 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

รายได้จากการขายและบริการที�เกี�ยวข้อง 10, 29 3,445,428 3,892,195

ต้นทุนขายและบริการที�เกี�ยวข้อง (3,058,640) (3,371,437)

กําไรขั�นต้น 386,788 520,758

รายได้อื�น 26 2,645 17,324

ค่าใช้จ่ายในการขาย (368,926) (400,953)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (163,515) (177,170)

ขาดทุนจากการด้อยค่า  

   ของสินทรัพย์ทางการเงิน (1,189) -

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน - สุทธิ 16,261 11,355

ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (127,936) (28,686)

ต้นทุนทางการเงิน 27 (52,116) (48,484)

ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้ (180,052) (77,170)

ภาษีเงินได้ 28 4,182 16,574

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (175,870) (60,596)

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 30

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (23.77) (8.19)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 59 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (175,870) (60,596)

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของสํารองเงินบําเหน็จ

   พนักงานที�เกษียณอายุ 22 (11,751) (29,509)

ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

   ไปยังกําไรหรือขาดทุน 28 2,350 5,902

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (185,271) (84,203)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 59 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 32 728,325 351,646

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (595,293) (577,405)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 (1,870) -

เงินสดรับจากการจําหน่ายเครื�องจักรและอุปกรณ์ 11,135 2,613

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (586,028) (574,792)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี�ยจ่าย (46,226) (48,221)

เงินสดจ่ายสําหรับหนี�สินตามสัญญาเช่า 16 (24,874) -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 7,770,000 8,483,000

เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (7,395,000) (8,018,000)

เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20 (149,169) -

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 31 - (37,000)

เงินสดสุทธิได้มากจากกิจกรรมจัดหาเงิน 154,731 379,779

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 297,028 156,633

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 354,072 198,979

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (2,086) (1,540)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11 649,014 354,072

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ 19 149,583 71,029

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 59 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

13 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 

 

50/9 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติขายและจดัจาํหน่ายยางรถยนตแ์ละยางเครือ่งบนิสาํหรบัตลาดในประเทศและเพือ่การสง่ออก  

 

งบการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

หลงัจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึ่งเริม่ตน้ในช่วงตน้ปี 2563 ทําใหเ้กดิผลกระทบต่อความตอ้งการของตลาดอย่าง

รุนแรงในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศและส่งออกในไตรมาสที ่2 ลดลงถงึ 41% เมื่อเทยีบกบั ไตรมาส

เดยีวกนัในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารปิดโรงงานและหยุดการผลติเป็นการชัว่คราวในช่วงไตรมาสดงักล่าว การปิดโรงงานส่งผลกระทบ

ในเชงิลบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อผลประกอบการสาํหรบัปีนี้ 

 

ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563 การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยงัคงส่งผลกระทบในเชงิลบทัง้ในส่วนของความตอ้งการของอุตสาหกรรม

ยางรถยนต ์อุตสาหกรรมยานยนต ์แต่ปรมิาณการขายยางรถยนตข์องบรษิทัยงัอยูใ่นระดบัปานกลางซึง่บรษิทัยงัคงเชีอ่มัน่วา่สามารถ

ทีจ่ะเพิม่ยอดขายขึน้ไดอ้กี ทัง้นี้ปรมิาณการผลติยางรถยนตไ์ดเ้พิม่ขึน้ถงึ 38% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 ในทาง

กลบักนั ผลประกอบการของธุรกจิยางเครือ่งบนิในครึง่ปีหลงันี้ยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกจิในช่วงการระบาด

ของโควดิ-19 อกีทัง้มาตรการของรฐับาลทีย่งัคงมขีอ้จํากดัในการเดนิทางขา้มประเทศโดยเครื่องบนิ ปรมิาณการผลติยางเครื่องบนิ

ในชว่งครึง่หลงัของปีนัน้ลดลงถงึ 55% เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2562 

 

บรษิทัยงัคงมาตรการในการรบัมอืกบัการระบาดของโควดิ-19 ในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนกังาน ลูกคา้ และ

สงัคม ซึ่งยงัเป็นสิง่ที่ทางบรษิทัได้ให้ความสําคญัอย่างสูงสุด และยงัคงให้ความสําคญักบัการตดิตามและเฝ้าระวงัผลกระทบ 

ทางการเงนิในสว่นของผลการดาํเนินงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษิทัมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอและแหล่งทีม่า

ของเงินทุนหมุนเวียนมีเพียงพออย่างสมํ่าเสมอในการดําเนินธุรกิจไปจนกว่าธุรกิจยานยนต์และความต้องการของตลาด 

ยางรถยนตแ์ละยางเครือ่งบนิจะกลบัมาอยูใ่นสภาวะปกต ิ
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3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 
 

งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์  
 

งบการเงนิของบรษิทัจดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงนิ  
 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและ

การใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิบรษิทัเปิดเผยเรือ่งการใชดุ้ลยพนิจิ

ของผู้บริหารหรอืรายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคญัต่องบการเงนิ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
 

งบการเงนิของบรษิทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอื

มกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อบริษทั 
 

ก) เครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมดีงันี้ 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิไดก้ําหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภท

และการวดัมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิาํหรบัการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 

และใหท้างเลอืกกจิการในการเลอืกถอืปฏบิตักิารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างใน

หลกัการรบัรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกนัความเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยง (Accounting 

mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัใินรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีอ่อกโดยกจิการว่า

เป็นหนี้สนิหรอืทุน และกําหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง

ในรายละเอยีด 
 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กจิการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกจิ

สาํหรบัการถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้

และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ซึง่การจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมลูค่าของรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ย 

หลกัการใหมย่งัรวมถงึการพจิารณาคา่เผือ่ผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิรวมทัง้สนิทรพัยท์ีเ่กดิ

จากสญัญา ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตั ิ

โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้บริษัทในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่า 

เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาเชา่การเงนิอกี

ต่อไป บรษิทัตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่า

ซึ่งสนิทรพัย์อ้างอิงมมีูลค่าต่ํา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่

เกีย่วกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 

 

4.2 ข้อยกเว้นจากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 

 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาษเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 เกีย่วกบัขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลด

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดพ้จิารณาและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้

สาํหรบัเรือ่งดงัต่อไปนี้  

 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

 

บรษิทัเลอืกทีจ่ะไมนํ่าขอัมลูสถานการณ์ COVID-19 ซึง่เป็นสถานการณ์ทีม่คีวามไมแ่น่นอน มารว่มในการพจิารณาประมาณ

การความเพยีงพอของกําไรทางภาษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 

แต่บรษิทัจะลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไม่ไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกีําไร

ทางภาษใีนอนาคตพยีงพอเพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว 

 

การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

บรษิทัเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่า 

ในการพจิารณาวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัอาจมกีารดอ้ยคา่หรอืไม ่ 

 

นอกจากนี้สาํหรบัการทดสอบการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีบ่รษิทัตอ้งดาํเนินการทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจาํ

ทุกปีนัน้ บริษัทเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19  ที่กระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงิน 

ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักล่าว 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

5.1 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
 

หมายเหตุนี้อธบิายถงึผลกระทบจากการทีบ่รษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง การแสดงรายการ

เครื่องมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรื่อง และการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทาง

การเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิฉบบัที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ที่นํามาถือ

ปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 6.5 และ 6.9 
 

 

บรษิทัไดนํ้านโยบายการบญัชใีหมด่งักล่าว มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัรบัรูผ้ลกระทบสะสม

จากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้ําการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็น

แนวทางทีส่ามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว กล่าวคอื บรษิทัไดท้ําการ

ปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงันี้ 

 
 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงาน

ไว้เดิม 

พนับาท 

TAS 32 และ TFRS  

9 รายการปรบัปรงุ 

และการจดั 

ประเภทรายการใหม่ 

พนับาท 

TFRS 16 รายการ 

ปรบัปรงุและการ 

จดัประเภท 

รายการใหม่ 

พนับาท 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

พนับาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธ ิ 691,480 (7,347) - 684,133 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์ - - 13,164 13,164 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสทุธ ิ 46,877 1,578 - 48,455 
     

รวมสินทรพัย ์ 6,302,302 (5,769) 13,164 6,309,697 
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนด 

   ชาํระภายในหน่ึงปี - - 8,957 8,957 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 124,570 - 124,570 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สทุธ ิ - - 4,207 4,207 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 664,379 (124,570) - 539,809 
     

รวมหน้ีสิน 2,583,965 - 13,164 2,577,129 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม 3,564,937 (5,769) - 3,559,168 
     

รวมส่วนของเจ้าของ 3,738,337 (5,769) - 3,732,568 
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การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูตามสว่นงาน  

 

รายการปรบัปรุงขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี้ 

• ปรบัปรงุเพือ่รบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นในกาํไรสะสม 

• รบัรูส้ทิธกิารใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

• ปรบัปรงุสนิทรพัย/์หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากรายการปรบัปรุงขา้งตน้ 

 

ก) ผลกระทบจากการปฏบิตัติามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ 

TFRS 9) 

 

บริษัทได้นํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ 

เป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติของบริษัทที่เป็น

สาระสาํคญัในเรือ่งต่อไปนี้ 

 

การดอ้ยคา่ 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการด้อยค่าทําให้บรษิทัต้องพจิารณาและรบัรูผ้ล

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 บรษิทัใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าสุทธจิาก

ภาษเีงนิไดจ้าํนวน 6 ลา้นบาท โดยรบัรูก้ารปรบัปรุงเมือ่เริม่นํามาตรฐานมาใชค้รัง้แรกในกาํไรสะสมตน้งวด 

 

ข) ผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรือ่งสญัญาเชา่ (TFRS 16) 

 

บรษิทัได้นํา TFRS 16 มาถือปฏบิตัโิดยการรบัรู้หนี้สนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ด้เคยถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาเชา่ดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรือ่ง สญัญาเชา่ ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ 

วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องชําระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มื

ส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีบ่รษิทันํามาใชใ้นการคดิลด

ดงักล่าวคอืรอ้ยละ 4.44 
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 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

พนับาท 

  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 21,132 

หกั  สญัญาทีพ่จิารณาเป็นสญัญาบรกิาร (2,460) 

หกั  สญัญาเชา่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (2,800) 

หกั  สญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต่ําทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (8,729) 

บวก  สทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขยายเวลาทีค่อ่นขา้งแน่ทีจ่ะมกีารใชส้ทิธ ิ 6,483 

 13,626 

หกั  ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ ณ วนัที ่ 

    1 มกราคม พ.ศ. 2563 (462) 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 13,164 

  

ประกอบดว้ย  

   หนี้สนิสญัญาเชา่หมนุเวยีน 8,957 

   หนี้สนิสญัญาเชา่ไมห่มนุเวยีน 4,207 

 13,164 

 

สทิธกิารใชส้นิทรพัยท์ีร่บัรูน้ัน้เป็นการเชา่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 

 

 

ณ วนัท่ี 

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

พนับาท 
  

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 8,927 

ยานพาหนะ 4,237 

รวมสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์ 13,164 

 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกกบัสญัญาเช่าทีบ่รษิทัมอียูก่่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทั

ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวกบักลุ่มสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยา่งสมเหตุสมผล 

• ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

เป็นสญัญาเชา่ระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมูลค่าสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์และใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการ

กาํหนดอายุสญัญาเชา่ ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเชา่หรอืยกเลกิสญัญาเชา่ 
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5.2 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทาง

การเงินและมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั 
 

ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูคา่

ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (Amortised cost) 
 

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิในวนัซือ้ขายดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนการทํารายการซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง

กบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน  

ซึง่บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการในกาํไรหรอืขาดทุน 
 

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้จะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสินทรพัย ์

ทางการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูคา่ ดงันี้ 

• ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์ทางการเงนิของบริษัทวดัมูลด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เนื่องจาก

สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบี้ย (SPPI) หนี้สนิ

ทางการเงนิของบรษิทัวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ในการพจิารณาการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัตอ้งพจิารณาและ

รบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยรวมการคาดการณ์เหตุการใ์นอนาคต (Forward-looking) ของ

ลูกหนี้การคา้ ซึ่งวดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย โดยบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ล

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 

ข) สญัญาเชา่ 
 

บรษิทัมสีญัญาเช่าบา้นพกั อุปกรณ์ และยานพาหนะ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงทีจ่ํานวน  

1 ปี ถงึ 5 ปี โดยบางสญัญามเีงือ่นไขใหส้ามารถต่อสญัญาได ้
 

ก่อนปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ

หรอืสญัญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงานสุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั

จากผูใ้หเ้ชา่ (ถา้ม)ี จะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อบรษิทัสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าเป็น

สทิธกิารใชส้นิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี้สนิและต้นทุน

ทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงที่

จากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ บรษิทัคดิค่าเสื่อมราคาสทิธกิารใชส้นิทรพัยต์ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที่

ส ัน้กวา่ระหวา่งอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเชา่ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของคา่เชา่ ซึง่ประกอบดว้ย 

• คา่เชา่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

• คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชัน ี

• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 

• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเชา่สะทอ้นถงึการทีบ่รษิทัคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 
 

บรษิทัคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้

บรษิทัจะคดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ีม่ ี

มลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สทิธกิารใชส้นิทรพัยจ์ะรบัรูด้ว้ยตน้ทุนของรายการ ซึง่ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

• จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

• คา่ใชจ้่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่หรอื ณ วนัทาํสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเชา่  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต่ําจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญา

เช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต่ําประกอบดว้ย

อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สาํนกังานขนาดเลก็ 
 

6 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

6.1 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของบรษิัทและเป็นสกุลเงนิที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่

เกดิรายการหรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูคา่ใหม ่
 

รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลง

คา่สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ

ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงขา้ม 

การรบัรู้กําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยน

ทัง้หมดของกาํไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทนุดว้ย 
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6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 

เงนิลงทนุระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

6.3 ลกูหน้ีการค้า 

 

ลกูหนี้การคา้แสดงถงึจาํนวนเงนิทีล่กูคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  

 

บรษิทัรบัรูล้กูหนี้การคา้เมือ่เริม่แรกดว้ยจาํนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงือ่นไขในการไดร้บัชาํระ ยกเวน้ในกรณทีี่

เป็นรายการทีม่อีงคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยสาํคญั บรษิทัจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ

จะวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเนื่องจากบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.5 ง) 

 

6.4 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต่ํากวา่  

 

ราคาทุนของสนิคา้คาํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการซือ้ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถดุบิ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพ

และสถานทีปั่จจุบนั 

 

6.5 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ก) การจดัประเภท 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะการวดัมูลค่า 

โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้

เงือ่นไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 

 

• รายการที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) 

และ 

• รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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บรษิทัจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต่็อเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร

สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 

 

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน บรษิัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงนิลงทุน  

ในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้  

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกต ิบรษิทัจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีท่ํารายการคา้ ซึ่งเป็น

วนัทีบ่รษิทัเขา้ทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้ โดยบรษิทัจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธ ิ

ในการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและบรษิทัไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมลูคา่ 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการ 

ทํารายการซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย FVPL  

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน 

 

ง) การดอ้ยคา่ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัใชว้ธิอียา่งง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยคา่

ของลูกหนี้การคา้ ตามประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัเริม่

รบัรูล้กูหนี้การคา้  

 

ในการพจิารณาประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตามความเสีย่งดา้น

เครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ อตัราขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

พจิารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูล

และปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลกูหนี้ 

 

สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย บรษิทัใชว้ธิกีารทัว่ไป (General approach) 

ตาม TFRS 9 ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ซึง่กําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนทีค่าดวา่

จะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี

นยัสาํคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

บรษิทัประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีารเพิม่ขึน้

อย่างมนีัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี่ยงของการผดิสญัญาทีจ่ะ

เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
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บรษิทัพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกบั

ประสบการณ์ในอดตี โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติ

ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก)  

โดยจํานวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสด 

ซึง่บรษิทัคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญา  

 

บรษิทัวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 

• จาํนวนเงนิทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน้ําหนกัตามประมาณการความน่าจะเป็น 

• มลูคา่เงนิตามเวลา 

• ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ใน

ปัจจุบนั และการคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดส้รุปไวใ้นหมายเหตุ

ขอ้ 5 
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เงนิลงทนุในตราสารหนี้และตราสารทุน 

 

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  

ซึง่หมายถงึมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คา่ใชจ้่ายทางตรงอื่นๆ 

 

เงนิลงทนุเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 

 

เงนิลงทุนเพื่อค้าและเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั 

ไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิของเงนิลงทุน 

เผือ่ขายรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขายนัน้ออกไป 

 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกาํหนด 

 

เงนิลงทุนที่จะถอืไว้จนครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิหกัดว้ย 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป 

 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 
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การจาํหน่ายเงนิลงทุน 

 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้

รวมถึงผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ  

จะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไป

บางสว่น ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

 

6.6 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสม ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์เมือ่ตน้ทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิ

เศรษฐกจิในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคา่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 

ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคํานวณโดยใชว้ธิเีส้นตรงเพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้

ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 

 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 10 - 44 ปี 

อาคาร  10 - 40 ปี  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 

เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 

 

บรษิัทได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่

ไดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยล์ะจะรบัรูเ้ป็นรายไดอ้ื่นในงบกาํไรขาดทุน 
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6.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการบาํรุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้  

 

ตน้ทุนโดยตรงทีร่บัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะรวมถงึตน้ทุนพนักงานทีท่ํางานในทมีพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในจาํนวนเงนิทีเ่หมาะสม 

 

ตน้ทุนการพฒันาอื่นทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขเหล่านี้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี้รบัรู้

เป็นคา่ใชจ้่ายไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ตามประมาณการ

แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 

 

6.8 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

บรษิทัไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น

ประจําทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น  

บรษิทัจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว้่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุน

จากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื

หมายถงึจาํนวนทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 

 

เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกดิการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป บรษิัทจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่มใ่ชค่า่ความนิยม 

 

6.9 สญัญาเช่า 
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สญัญาเช่า - กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

 

บรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อบรษิทัสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไรหรอื

ขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ บรษิทัคดิค่าเสื่อม

ราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเชา่ 

 

บรษิทัปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเชา่และส่วนประกอบของสญัญาทีไ่มเ่ป็นการเชา่

ตามราคาเอกเทศเปรียบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที่เป็น 

การเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งบรษิทัเป็นผูเ้ช่า โดยบรษิทัเลอืก 

ทีจ่ะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นการเชา่เท่านัน้ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเชา่ ดงันี้ 

• คา่เชา่คงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเนื้อหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

• คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 

• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเชา่สะทอ้นถงึการทีบ่รษิทัคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากบรษิทัมี

ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาเชา่  

 

บริษัทจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  

บรษิทัจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

• จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเชา่  

• คา่เชา่จ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทาํสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเชา่  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต่ําจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้

คอืสญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต่ําประกอบดว้ยอุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์สาํนกังาน

ขนาดเลก็ 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

สญัญาเชา่ดาํเนินงาน 

 

เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเชา่ดําเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใชว้ธิี

เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเชา่นัน้ 

 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

27 

6.10 หน้ีสินทางการเงิน 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

ก) การจดัประเภท 

 

บรษิทัจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีบ่รษิทัเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดย

พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 

 

• หากบรษิัทมภีาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบักจิการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏเิสธการชาํระหรอืเลื่อนการชาํระออกไปอย่างไม่มกีําหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้

จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชาํระนัน้สามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของบรษิทั

เองดว้ยจาํนวนตราสารทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจาํนวนเงนิทีค่งที ่

• หากบรษิทัไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้เครื่องมอื 

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อบรษิทัไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชาํระหนี้ออกไปอกีเป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมลูคา่ 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกบรษิัทต้องวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหนี้สนิ 

ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ค) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 

 

บรษิทัตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืไดม้กีารยกเลกิไป 

หรอืสิน้สดุลงแลว้ 

 

หากบรษิทัมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ บรษิทัจะตอ้งพจิารณาว่ารายการ

ดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ บรษิทัจะตอ้งรบัรูห้นี้สนิทาง

การเงนิใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้ด้วยมูลค่าตามบญัช ี

ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกาํไร/ขาดทุนอื่นในกาํไรหรอืขาดทุน  

 

หากบรษิทัพจิารณาแลว้ว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ บรษิทัจะปรบัปรุงมูลค่า

ของหนี้สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective 

interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกาํไรหรอืขาดทุนอื่นในกาํไรหรอืขาดทุน 
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สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เงนิกูย้มื 

 

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทํารายการทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึง่จะนําไปรวม

คาํนวณตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไมถ่อนเงนิ คา่ธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและ

ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

บรษิทัจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผกูพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอื 

ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิการ

อื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่า่ยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเป็นส่วน

หนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อบรษิทัไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลา 

ไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

6.11 ต้นทุนเงินกู้ยืม 

 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง  

หรอืการผลติสนิทรพัย์ที่เขา้เงื่อนไข ต้องนํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการลงทุน 

ทีเ่กดิจากการนําเงนิกูย้มืทีกู่ม้าโดยเฉพาะ การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมือ่การดาํเนินการ

ทีจ่าํเป็นในการเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 

6.12 ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได ้

จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการ 

ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ 

 

ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะ 

มผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ 

ในกรณีที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิึ้นอยู่กบัการตคีวาม บรษิทัจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีทีเ่หมาะสมจาก

จาํนวนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีี่

แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลต่างชัว่คราวที่เกิดจาก

เหตุการณ์ต่อไปนี้ 

 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อกาํไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีบ่รษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลา

ของการกลับรายการผลต่างชัว่คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ 

ไมเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งได้ใช้

ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะนํา

จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกจิการมสีทิธติาม

กฎหมายที่จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษ ี

เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ 

ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 

6.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเชน่ คา่จา้ง เงนิเดอืน และโบนสั ของพนกังานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงาน

ไปจนถงึวนัสิน้สดุรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจาํนวนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่าย 

 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

บรษิทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนตามความสมคัรใจ บรษิทัไม่มภีาระผูกพนัทีต่้องจ่ายชําระเพิม่เตมิเมื่อไดจ้่าย 

เงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถกูรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานเมือ่ถงึกาํหนดชาํระ  
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ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุกําหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอายุ โดยมกั

ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ อาย ุจาํนวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอายุ 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์นี้คาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ

การไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต  

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด 

และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 

 

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้และ

รวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 

 

ง) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจา้ง 

 

บรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมือ่เลกิจา้งก่อนถงึกาํหนดเมือ่ 1) บรษิทัไมส่ามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ 

2) บริษัทรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกีําหนดชําระเกินกว่า 12 เดอืน 

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 

 

6.14 ประมาณการหน้ีสิน 

 

บรษิทัมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตี 

ซึง่การชาํระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณ

การจาํนวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

บริษัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ 

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

 

6.15 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัทีบ่รษิทักําหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการออกหุน้ใหมห่รอืการออกสทิธใินการซือ้หุน้ซึง่สทุธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในสว่นของเจา้ของ 
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6.16 การรบัรู้รายได้ 

 

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อลูกคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้แลว้ ซึ่งขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขของการส่งมอบตามเงื่อนไขของการขายทีก่ําหนดในแต่ละสญัญา ในกรณีทีลู่กคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้  

ณ จุดตน้ทางก่อนการขนส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ บรษิทัจะแยกรายไดค้่าขนส่งเป็นอกีหนึ่งภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาและ

รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาการส่งมอบบรกิารขนสง่แก่ลูกคา้ ในกรณีทีท่ีลู่กคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้เมื่อสนิคา้

ได้ส่งมอบ ณ จุดปลายทางที่ลูกค้าระบุตามสญัญา บรษิทัจะรบัรูค้่าขนส่งในการนําสนิค้าไปยงัจุดส่งมอบเป็นต้นทุนที่

เกดิขึน้เพื่อใหบ้รษิทัปฏบิตัติามสญัญาขายสนิคา้ ซึง่ไม่ใช่ภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหาก และรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวในรอบ

ระยะเวลารายงานทีร่ายไดจ้ากการขายสนิคา้นัน้เกดิขึน้ 

 

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ตามราคาของรายการซึง่คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิากภาษขีาย เงนิคนืและส่วนลด 

สําหรบัสญัญาที่มภีาระที่ต้องปฏิบตัิมากกว่าหนึ่งรายการ ราคาของรายการจะถูกปันส่วนให้แต่ละภาระที่ต้องปฏบิตั ิ

ทีร่วมอยูใ่นสญัญาโดยใชก้ารปันสว่นราคาตามเกณฑร์าคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้และภาระทีต่อ้งปฏบิตัอิื่น ๆ 

 

6.17 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมือ่การจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไดร้บัการอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กจิกรรมของบรษิทัมคีวามเสี่ยงทางการเงนิ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

แผนการจดัการความเสีย่งของบรษิทัจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้โดยมนีโยบายบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

 

7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากความผนัผวนจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเป็นเฉพาะกรณี 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไมม่สีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเ่ปิดสถานะไว ้
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ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยทีส่ําคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ และเงนิกู้ยมืระยาวจาก

สถาบนัการเงนิสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัราดอกเบีย้คงที่

ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั    
 

บรษิทัไมไ่ดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตั ิ
 

ค) ความเส่ียงด้านราคา 
 

บรษิทัไมม่กีารลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยข์องเงนิลงทุนในตราสารทุน จงึไมม่คีวามเสีย่งดา้นราคา 
 

7.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเสีย่งดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และความเสีย่งดา้นสนิเชื่อแก่

ลกูคา้และลกูหนี้คงคา้ง 
 

ก) การบริหารความเส่ียง 
 

บรษิทับรหิารความเสีย่งดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัจะเลอืกทาํรายการกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระ  
 

สาํหรบัการทาํธุรกรรมกบัลกูคา้ บรษิทัจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลกูคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจยัอื่นๆ และกําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อจากผลการประเมนิดงักล่าว

ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิารในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งจะทําการตรวจสอบการ

ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นวงเงนิเครดติของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

ข)  การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

บรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิ 1 ประเภททีต่อ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด

วา่จะเกดิขึน้ 
 

• ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
 

แมว้่าบรษิทัจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9 

แต่บรษิทัพจิารณาวา่การดอ้ยคา่ของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิทีไ่มม่นียัสาํคญั 
 

แมว้่าบรษิทัจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น

ซึง่เขา้เงือ่นไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9 แต่บรษิทัพจิารณาวา่การดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็น

จาํนวนเงนิทีไ่มม่นียัสาํคญั 
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ลกูหนี้การคา้ 

 

บรษิทัใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

ซึง่คาํนวณคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุลกูหนี้การคา้ 

 

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ี

ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้พจิารณาจากประวตักิารชําระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลาดงักล่าว 

 

นโยบายการบญัชสีาํหรบัการพจิารณาคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 

 

สําหรบัปี พ.ศ. 2562 บรษิัทได้พจิารณารบัรู้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้การค้าเมื่อมขี้อบ่งชี้ว่ามกีารผล

ขาดทุนทีเ่กดิขึน้ เช่น การทีไ่ม่สามารถเรยีกใหช้ําระหนี้ได ้โดยทีไ่ม่ไดม้กีารพจิารณาถงึความเสีย่งดา้นเครดติที่

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ หรอืมกีารคา้งชําระไม่เกนิ 360 วนั เป็นต้น ดงันัน้จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 

จะเกดิขึน้และผลขาดทุนจากหนี้สงสยัจะสญูจงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้

 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจีํานวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการ

ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชาํระ

ภาระผกูพนัเมือ่ถงึกาํหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีบรษิทัมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจีํานวน 

649 ล้านบาท (พ.ศ .  2562: 354 ล้านบาท) เพื่ อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท  

จากลกัษณะของการดําเนินธุรกจิของบรษิทัซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน

บรหิารการเงนิของบรษิทัไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 

 

ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก เงนิสาํรองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช)้ และ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี้ บรษิทัยงัไดท้าํการ

ประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่อง

ตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
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ก) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เหน็ถึงหนี้สนิทางการเงนิที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา  

ซึ่งแสดงดว้ยจํานวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบกําหนดภายในระยะเวลา 

12 เดอืนจะเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องการการคดิลดไมม่นีัยสาํคญั  
 

  

 

 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

 

 

 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

 

 

 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

 

รวมจาํนวน

กระแสเเงินสด

จ่ายตามสญัญา 

พนับาท 

มูลค่าตาม

บญัชี 

หน้ีสิน 

พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,072,873 - 1,072,873 1,072,873 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 38,393 107,619 146,012 99,854 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  184,496 391,337 575,833 538,776 

     

รวม 1,295,762 498,956 1,794,718 1,711,503 
 

  

 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

รวมจาํนวน

กระแสเเงินสด

จ่ายตามสญัญา 

พนับาท 

มูลค่าตาม

บญัชี 

หน้ีสิน 

พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 940,953 - 940,953 940,953 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  152,273 580,724 732,997 664,379 

     

รวม 1,093,226 580,724 1,673,950 1,605,332 
 

 

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 

7.2.1 การบริหารความเส่ียง 
 

วตัถุประสงคข์องการบรหิารสว่นของทุน คอื 
 

• รกัษาไว้ซึ่งการดําเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุ้นและยงัประโยชน์

ใหแ้ก่ ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ บรษิทัอาจตอ้งปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายสนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหนี้สนิ 
 

เชน่เดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั บรษิทัพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 

ซึง่คาํนวณจากหนี้สนิสทุธหิารสว่นของเจา้ของ 
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8 มูลค่ายติุธรรม 

 

มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นลาํดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 

 

ขอ้มลูระดบั 1  : มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตได้

อยา่งมนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกต

ไดใ้นตลาด 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิไดแ้สดงมลูคา่ยุตธิรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 

 

9 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐาน การใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ 

ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่วา่มสีมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

(ก) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ

 

มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัทีใ่ชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัอตัราคดิลด การเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมติฐาน

เหล่านี้จะสง่ผลกระทบต่อมลูคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 

 

บรษิทัไดพ้จิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัราดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นการกําหนดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการพจิารณาอตัราคดิลด 

ทีเ่หมาะสมบรษิทัพจิารณาใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่อ้งจ่าย

ชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ และมอีายุครบกําหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์

เมือ่เกษยีณอายุทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้สมมตฐิานหลกัอื่นๆสําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอา้งองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิม่เตมิ

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 
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(ข) การกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

 

บรษิทัพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ําใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิสําหรบัผูเ้ช่า ในการใชส้ทิธิ

ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อกําหนดอายุสญัญาเช่า บรษิทัพจิารณาการกําหนดอายุสญัญา

เชา่กต่็อเมือ่สญัญาเชา่นัน้มคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเชา่จะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  

 

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอุปกรณ์สํานักงานไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตามสญัญาเช่า เนื่องจากบรษิทั

พจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ และ/หรอื ข) การเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนอยา่งมสีาระสาํคญั 

 

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือบริษัทมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  

การประเมนิความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่นีัยสาํคญัหรอืการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ทีม่นียัสาํคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเชา่และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทั  

 

(ค) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

บรษิทัประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ดงันี้ 

 

• ใชข้อ้มลูทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ชา่หากเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญาเชา่โดยเฉพาะเจาะจง เชน่ อายุสญัญาเชา่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

(ง) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งในการผดินัดชําระหนี้และอตัรา

การขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิ บรษิทัใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

คํานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดตีของบรษิัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทัง้การคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานทางธุรกจิของบรษิทัประกอบดว้ยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบนิ บรษิทัมฐีานการผลติในประเทศไทย

โดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจําหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขายส่งออกต่างประเทศ 

เป็นการขายให้บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัและการขายภายในประเทศเป็นการขายให้บรษิทัที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั ผู้บรหิารเชื่อว่าไม่ม ี

ความแตกต่างอย่างมสีาระสําคญัระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกิจหรอืส่วนงานทางภูมศิาสตร์ในการประเมนิผล 

การดําเนินงานของบรษิทัในอดตีและการใชดุ้ลยพนิิจเกีย่วกบับรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน

ทางภูมศิาสตร์ที่ใช้เกณฑ์สถานที่ตัง้ของตลาดเพยีงรูปแบบเดยีว ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานนี้ได้ถูกนําเสนอต่อ

กรรมการผูจ้ดัการสาํหรบัการประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณาจากกาํไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้
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 การขาย การขายส่งออก   

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

    

รายไดจ้ากการขาย 1,404,560 2,040,868 3,445,428 

    

กาํไรขัน้ตน้ตามสว่นงาน  173,357 212,768 386,125 

(คา่ใชจ้่าย)/รายไดอ้ื่นทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้- สทุธ ิ   (566,177) 

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้   (180,052) 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,404,560 2,040,868 3,445,428 

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

    

รายไดจ้ากการขาย 1,439,670 2,452,525 3,892,195 

กาํไรขัน้ตน้ตามสว่นงาน  179,337 341,421 520,758 

ตน้ทุน/รายไดอ้ื่นทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้- สทุธ ิ   (597,928) 

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้   (77,170) 

    

จงัหวะการรบัรูร้ายได้    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,439,670 2,452,525 3,892,195 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ใหญ่ซึ่งเป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจํานวน 2 ราย 

เป็นจาํนวนเงนิ 1,389 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของรายไดร้วม (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 1,501 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของ

รายไดร้วม) 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

เงนิสด 36 39 

เงนิฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 86,653 33,822 

 - ออมทรพัย ์ 562,325 320,211 

 649,014 354,072 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์มอีตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักร้อยละ 0.10 ต่อปี 

(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.55 ต่อปี) 

 

12 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 199,605 219,920 

หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู   

        (พ.ศ. 2562: คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูตาม TAS 101) (23,857) (16,127) 

 175,748 203,793 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 34) 314,298 343,395 

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 34) 57,018 119,535 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 11,683 6,015 

เงนิทดรองจ่าย 5,598 5,979 

ลกูหนี้อืน่ 4,933 12,762 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 569,278 691,479 
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ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น   

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 152,332 183,992 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 18,376 17,601 

3 - 12 เดอืน 12,617 4,520 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 16,280 13,807 

 199,605 219,920 

หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (23,857) (16,127) 

 175,748 203,793 

   

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 306,911 321,060 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 6,483 21,814 

3 - 12 เดอืน 809 426 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 95 95 

 314,298 343,395 

 

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

ยอดลกูหน้ี 183,992 17,601 1,010 3,510 13,807 219,920 

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ       

  ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (7,347) (90) (534) (1,696) (13,807) (23,474) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 3 

เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

ยอดลกูหน้ี 152,332 18,376 2,557 10,060 16,280 199,605 

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ       

  ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (7,181) (76) (54) (653) (15,893) (23,857) 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสําหรบัลูกหนี้การคา้ภายใต ้TFRS 9 ณ วนัทีถ่อืปฏบิตัิ

ครัง้แรก มดีงันี้ 

 

 พนับาท 

  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - คาํนวณตาม TAS 101 (16,127) 

จาํนวนทีป่รบัปรงุกบักาํไรสะสมตน้ปี (หมายเหตุขอ้ 5) (7,347) 

คา่เผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - คาํนวณตาม TFRS 9  (23,474) 

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกาํไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี (383) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   (23,857) 

 

13 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิดงัต่อไปนี้ วดัดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

และมมีลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี เนื่องจากเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิระยะสัน้ตามลกัษณะ 

 

 พ.ศ. 2563 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 พนับาท 
  

สินทรพัยท์างการเงิน  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 649,041 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 569,278 
  

หน้ีสินทางการเงิน  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,005,000 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,072,873 

 

อยา่งไรกต็าม หนี้สนิทางการเงนิทีม่มีลูคา่ยุตธิรรมต่างจากมลูคา่ตามบญัช ีมดีงันี้ 

 

 พ.ศ. 2563 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท 
   

หน้ีสินทางการเงิน   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 99,854   106,582 

 

มูลค่ายุตธิรรมโดยประมาณของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีายุคงเหลอืต่ํากว่าหนึ่งปีมมีูลค่าใกล้เคยีงกบั

มลูค่าตามบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวัมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามสญัญา และอยู่

ในขอ้มูลระดบั 3 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม การคํานวณมลูค่ายุตธิรรมจะคํานวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคต

คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของตลาด ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ 
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14 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

วตัถุดบิ 169,828 196,251 

อะไหล่ 160,852 71,907 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 66,624 404,679 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 366,771 222,154 

สนิคา้ระหวา่งทาง 70,498 107,663 

 834,573 1,002,654 

หกั คา่เผือ่มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บั - เคลื่อนไหวชา้ (36,677) (28,503) 

  - มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั (1,232) (3,078) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 796,664 971,073 
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัพบขอ้บ่งชี้เรื่องการด้อยค่าของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งใช้ผลติยางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 

เนื่องจากผลประกอบการขาดทุนในปีปัจจุบนั สนิทรพัยด์งักล่าวมมีูลค่าคงเหลอืตามบญัชเีท่ากบั 1,589 ลา้นบาท จากการทดสอบ 

บรษิทัไมพ่บการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักล่าว ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการประเมนิการดอ้ยคา่มดีงันี้ 

 

   ร้อยละ 

    

อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่   15.00 

อตัราคดิลด   10.50 

 

16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และหน้ีสินตามสญัญาเช่า - สทุธิ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม งบแสดงฐานะการเงนิมรีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ ดงันี้  

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - ราคาตามบญัชี   

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร 71,558 - 

ยานพาหนะ 3,487 - 

ระบบสารสนเทศ 15,292 - 

อุปกรณ์สาํนกังาน 4,983 - 

   

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 95,320 - 

   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   

สว่นทีห่มนุเวยีน 22,662 - 

สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 77,192 - 

   

รวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 99,854 - 
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สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม รายการที่รบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร 17,344 - 

ยานพาหนะ 3,560 - 

ระบบสารสนเทศ 1,390 - 

อุปกรณ์สาํนกังาน 453 - 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 22,747 - 

   

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหวา่งปี 104,894 - 

   

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเชา่ 24,874 - 

   

ตน้ทุนทางการเงนิสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 6,662 - 

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต่ํา 45,279 - 

   

 

มูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิตามสญัญาเช่าไม่ได้แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชอีย่างเป็นสาระสําคญั เนื่องจากผลกระทบของการ 

คดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
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17 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สทุธิ 

 

   พนับาท 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน   149,309 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม   (148,885) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ   424 

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

มลูคา่สทุธติามบญัชยีกมา   424 

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 25)   (130) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ   294 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน   149,309 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม   (149,015) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ   294 

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

มลูคา่สทุธติามบญัชยีกมา   294 

การซือ้เพิม่ขึน้   1,870 

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 25)   (277) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ   1,887 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน   151,179 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม   (149,292) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ   1,887 

 

18 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในประเทศไทยจาํนวน 1,005 ลา้นบาท โดยมอีตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 1.80 - 3.31 ต่อปี (2019 : รอ้ยละ 2.58 ต่อปี) โดยเงนิกูย้มืดงักล่าวและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งจะครบกําหนดชําระ

ภายในวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมเ่บกิใชจ้าํนวน 1,220 ลา้นบาท ( พ.ศ. 2562 : 570 ลา้นบาท) 
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19 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 625,524 567,020 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 34) 74,647 79,204 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 34) 68,211 64,313 

เจา้หนี้คา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ - กจิการอื่น 92,051 60,015 

เจา้หนี้คา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 34) 57,532 11,014 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 154,908 159,387 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,072,873 940,953 

 

20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งปีสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 664,379 687,671 

จ่ายคนืระหวา่งปี (149,169) - 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 23,566 (23,292) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 538,776 664,379 

 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศเป็นจาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 

21 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อนําเงนิทีไ่ดไ้ปใชใ้นการดําเนินงาน และก่อสรา้งโรงงาน เงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมกีําหนดชาํระคนื

ภายใน 72 เดอืนนับจากวนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก เงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ BIBOR บวกอตัราส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.40 ต่อปี 

และรอ้ยละ LIBOR บวกอตัราส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.80 ต่อปี บรษิทัใหญ่ของบรษิทัไดอ้อกหนงัสอืรบัทราบภาระหนี้สนิใหแ้ก่สถาบนั

การเงนิ เพือ่ยนืยนัความตัง้ใจทีจ่ะไมข่ายหรอืจําหน่ายหุน้ในบรษิทัหรอืสนิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทัโดยสมคัรใจ หนงัสอืรบัทราบ

ภาระหนี้สนิดงักล่าวระบุว่าบรษิทัแม่จะไม่รบัประกนัภาระผกูพนัใด ๆ หรอืเป็นการใหก้ารรบัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา ไม่ว่าจะ

อยูใ่นรปูแบบใดกต็ามทีบ่รษิทัใหไ้วแ้ก่สถาบนัการเงนิ 

 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิคอื รอ้ยละ 3.16 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.85 ต่อปี) 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
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ระยะเวลาครบกาํหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวมดีงัต่อไปนี้ 
 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบกาํหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 165,777 124,571 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 372,999 539,808 

 538,776 664,379 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมเ่บกิใชจ้าํนวน 3.7 ลา้นบาท ( พ.ศ. 2562 : 3.7 ลา้นบาท) 
 

21 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 15,371 17,082 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 84,571 79,459 

 99,942 96,541 
   

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน (1,805) (2,256) 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระเกนิกวา่ 12 เดอืน (40,515) (47,408) 

 (42,320) (49,664) 
   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 57,622 46,877 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,877 23,074 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก 1,578 - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - ปรบัปรงุใหม ่ 48,455 23,074 

เพิม่ในกาํไรขาดทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 28) 6,817 17,901 

เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  2,350 5,902 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 57,622 46,877 

 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี/รายงานประจำำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

49 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 

 

 สาํรองลูกหน้ีและ สาํรองหน้ีสิน ผลประโยชน์ ค่าเส่ือมราคา   

 สินค้าคงเหลือ อ่ืนๆ พนักงาน อปุกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 6,490 10,555 49,679 - 8,558 75,282 

เพิม่ในกําไรขาดทุน (740) 5,213 5,945 - 4,940 15,358 

เพิม่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 5,902 - - 5,902 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 5,750 15,768 61,526 - 13,498 96,542 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหม ่

  มาใชเ้ป็นครัง้แรก 1,578 - - - 

 

- 1,578 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 -        

ปรบัปรุงใหม ่ 7,328 15,768 61,526 - 13,498 98,120 

เพิม่(ลด)ในกําไรขาดทุน       

(หมายเหตุฯ ขอ้ 28) 5,025 654 2,987 - (9,194) (528) 

เพิม่(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 28) - - 2,350 - 

 

- 2,350 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 12,353 16,442 66,863 - 4,304 99,942 

       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 - - - (52,207) - (52,207) 

เพิม่ในกําไรขาดทุน - - - 2,543 - 2,543 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - - (49,664) - (49,664) 

เพิม่ในกําไรขาดทุน - - - 7,344 - 7,344 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - - - (42,320) - (42,320) 

       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 12,353 16,642 66,863 (42,320) 4,304 57,622 

 

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีฉพาะรายการทีผู่บ้รหิารเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัจะ

ไดร้บัประโยชน์ในอนาคตจากกาํไรจากการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจาํนวนทีเ่ป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าจะมกีําไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษนีัน้ ในปี 2563 กจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์

ภาษีเงนิไดจ้ํานวน 35.5 ล้านบาท (ทีเ่กดิจากรายการขาดทุนจํานวน 27.6 ล้านบาท ทีส่ามารถยกไปเพื่อหกักลบกบั

กําไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนจาํนวนเงนิ 4.9 ลา้นบาท และ 22.6 ลา้นบาท จะหมดอายุใน พ.ศ. 2567 และ 

พ.ศ. 2568 ตามลําดบั (ปีก่อนกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษ ีจํานวน 

4.9 ลา้นบาท ซึง่ไดม้กีารกลบัรายการดงักล่าวในปี 2563) 
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22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ:   

   สาํรองเงนิทุนสะสม 108,490 107,452 

   สาํรองเงนิบาํเหน็จพนกังานทีเ่กษยีณอายุ 220,319 197,773 

 328,809 305,225 
   

กาํไรหรอืขาดทนุทีร่วมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน:   

   เงนิทุนสะสม 20,056 17,424 

   เงนิบาํเหน็จพนกังานทีเ่กษยีณอายุ 18,166 47,761 

 38,222 65,185 
   

การวดัมลูคา่ใหมส่าํหรบั:   

   เงนิทุนสะสม (6,694) 11,767 

   เงนิบาํเหน็จพนกังานทีเ่กษยีณอายุ 18,445 17,742 

 11,751 29,509 

 

รายการเคลือ่นไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงันี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 305,225 244,609 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 33,907 27,904 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 31,301 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 4,315 5,980 

การวดัมลูคา่ใหม ่   

   (กาํไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ (12,542) 1,474 

   ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 10,503 28,929 

   (กาํไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 13,790 (894) 

จ่ายผลประโยชน์ (26,389) (34,078) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 328,809 305,225 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้  

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัราคดิลด - สาํรองเงนิบาํเหน็จพนกังานทีเ่กษยีณอายุ รอ้ยละ 1.25 รอ้ยละ 1.50 

อตัราคดิลด -  เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 0.75 รอ้ยละ 1.50 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่าดไว ้ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
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  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

อตัราคดิลด - สาํรองเงนิบาํเน็จพนกังาน 

   ทีเ่กษยีณอายุ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 

 

ลดลง 

 

ลดลง  

 

เพิม่ขึน้ 

 

เพิม่ขึน้ 

   10,233 9,596 11,014 10,358 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่าดไว ้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้  ลดลง ลดลง  

   10,766 10,150 10,113 9,506 

อตัราคดิลด- เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง ลดลง เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ 

   3,582 5,425 3,812 5,885 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่าดไว ้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง 

   912 1,661 880 1,584 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อ้างองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ในทาง

ปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธก์นั ในการคาํนวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวท้ีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวค้ํานวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ เงินบําเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ คือ 9 ปี  

(พ.ศ. 2562 : 10 ปี) 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ -  เงนิทุนสะสม คอื 6 ปี (พ.ศ. 2562 : 10 ปี) 
 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

   ส่วนเกิน 

 จาํนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น 

 หุ้นสามญั พนับาท พนับาท 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 7,400,000 74,000 92,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 7,400,000 74,000 92,000 

การออกหุน้    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 7,400,000 74,000 92,000 
 

หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึ่งมรีาคามูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท (พ.ศ. 2562 : 10 บาท) มจีํานวน 7,400,000 หุน้ หุน้ทัง้หมด 

ไดอ้อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 
 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าทีจ่ดทะเบยีนไว ้

บรษิทัตอ้งนําคา่หุน้สว่นเกนินี้ตัง้เป็นทุนสาํรอง (“สว่นเกนิมลูคา่หุน้”) และสว่นเกนิมลูคา่หุน้นี้จะนําไปจ่ายเงนิปันผลไมไ่ด ้
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24 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี้จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนี้ไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 1,014,482 1,389,271 

การเปลีย่นแปลงของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหวา่งทาํ 78,769 124,098 

คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 582,326 656,008 

คา่เสือ่มราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 15 และ 16) 363,561 310,323 

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 277 130 

 

26 รายได้อ่ืน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ดอกเบีย้รบั 504 1,119 

อื่น ๆ 2,141 16,205 

รวมรายไดอ้ื่น 2,645 17,324 

 

27 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22,934 18,906 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22,520 29,578 

ดอกเบีย้จ่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 6,662 - 

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 52,116 48,484 
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28 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:   

   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบัปี - - 

   การปรบัปรุงจากปีก่อน 2,634 1,327 

   

   รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 2,634 1,327 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี   

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีร่บัรูใ้นงบกาํไรขาดขนุ (6,816) (17,901) 

   

รวมคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (4,182) (16,754) 

 

ผลต่างระหว่างค่าใชจ้่ายภาษทีีค่าํนวณจากกาํไรทางบญัชใีนอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้

ทีแ่สดงไว ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้ (180,052) (77,170) 

   

ภาษเีงนิไดจ้ากกาํไรทางบญัช ี (36,010) (15,434) 

ผลกระทบ   

   รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี - (3,525) 

   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 1,600 1,058 

   ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีบ่นัทกึจาก   

         ขาดทุนทางภาษใีนปี 2019 (หมายเหตุ 21) 4.940 - 

   ขาดทนุทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้   

    รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 21) 22,654 - 

   ปรบัปรุงภาษเีงนิไดใ้นงวดก่อน 2,634 1,327 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (4,182) (16,574) 
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ภาษเีงนิไดท้ี(่ลด) / เพิม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  

ก่อนภาษี 

ภาษี 

(ลด) / เพ่ิม 

 

หลงัภาษี 

 

ก่อนภาษี 

ภาษี 

(ลด) / เพ่ิม 

 

หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

การวดัมลูคา่ใหมข่อง    

   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ (11,751) 2,350 (9,401) (29,509) 5,902 (23,607) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (11,751) 2,350 (9,401) (29,509) 5,902 (23,607) 

       

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - - - - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 

   (หมายเหตุ 21) - 2,350 - - 5,902 - 

 

29 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บรษิทัไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการสาํหรบัผลติยางเรเดยีลสาํหรบัเครือ่งบนิ สทิธปิระโยชน์ทีส่าํคญั

ทีไ่ดร้บัไดแ้ก่ การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตักิารไดร้บัยกเวน้ภาษอีากรต่าง ๆ 

รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีายได้จากกจิการที่ได้รบั 

การส่งเสรมินัน้ ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้กําหนดต่าง ๆ ตามที่

ระบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

 

รายไดแ้ยกตามรายไดท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนแสดงไดด้งันี้ 

 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุ 

รายได้ท่ีได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

รายได้ท่ีไม่ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

 

รวมรายได้ 

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 6,513 3,498 1,398,116 1,436,172 1,404,560 1,439,670 

รายไดจ้ากการสง่ออก 199,284 265,062 1,841,515 2,187,463 2,040,868 2,452,525 

 205,797 268,560 3,239,631 3,623,635 3,445,428 3,892,195 
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30 ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหวา่งปี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

ขาดทุนสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) (175,870) (60,596) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ระหวา่งปี (พนัหุน้) 7,400 7,400 

   

ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (23.77) (8.19) 

 

บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหวา่งปีทีนํ่าเสนอรายงาน 

 

31 เงินปันผลจ่าย 

 

จากการประชุมผูถ้อืสามญัหุน้เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสม

ของปี พ.ศ. 2561 จํานวน 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจํานวน 37 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อวนัที่  

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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32 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)สทุธก่ิอนภาษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานมดีงัต่อไปนี้ 

 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 หมายเหต ุ พนับาท พนับาท 

    

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้  (180,052) (77,170) 

รายการปรบัปรุง    

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู   383 7,738 

คา่เผือ่มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื  6,328 7,520 

คา่เสือ่มราคา  15,16 363,561 310,323 

กาํไรจากการจาํหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์  (706) (2,613) 

ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์  15 4,089 658 

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 15 2,276 - 

คา่ตดัจาํหน่าย 17 277 130 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 38,222 65,185 

รายไดด้อกเบีย้ 26 (504) (1,119) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 27 52,116 48,484 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ  43,107 (14,792) 

    

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน    

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  101,851 1,134 

- สนิคา้คงเหลอื   168,081 (65,566) 

- ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื  108,073 210,928 

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   (1,136) (1,678) 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น   175 (179) 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  45,557 (90,989) 

- ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย  2,033 (1,719) 

- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  2,003 (253) 

- สาํรองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 (26,389) (34,078) 

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  729,345 361,944 

ดอกเบีย้รบั  504 1,119 

จ่ายภาษเีงนิได ้  (1,524) (11,417) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนนิงาน  728,325 351,646 
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33 ภาระผกูพนั 

 

การคํา้ประกนักบัธนาคาร 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีาระผกูพนัจากการคํ้าประกนักบัธนาคารเป็นจํานวนเงนิ 23.9 ลา้นบาท และ 10,000 

เหรียญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2562 : 23.9 ล้านบาท และ 10,000 เหรียญสหรฐัฯ) และมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนักบัธนาคาร

เกีย่วกบัภาษมีลูคา่เพิม่ทีอ่ยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยสรรพากรเป็นจาํนวนเงนิ 139 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 139 ลา้นบาท)  

 

ภาระผกูพนัด้านการลงทุน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีาระผกูพนัดา้นการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นจํานวนเงนิรวมทัง้สิน้ 138 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2562 : 102 ลา้นบาท) 

 

34 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ําหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการที่

เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุน้ทีม่ี

สทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงาน

ของบรษิทั ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 

 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ

ความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

 

บรษิทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทัใหญ่ดงักล่าวถอืหุน้ 

ในบรษิทัคดิเป็นจาํนวนรอ้ยละ 66.79 ของจาํนวนหุน้ของบรษิทัทีอ่อกจาํหน่าย 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 374,510 563,643 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 1,666,358 1,888,825 

 2,040,868 2,452,468 

   

รายไดจ้ากการขายเครือ่งจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ่ - - 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 10,502 7,079 

 10,502 7,079 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 87,384 283,603 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 330,086 303,072 

 417,470 586,675 
   

ซือ้เครือ่งจกัรและอะไหล่เครือ่งจกัร   

   บรษิทัใหญ่ 67,025 37,608 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 142,248 87,207 

 209,273 124,815 
   

คา่สทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 135,080 160,035 
   

คา่บรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 23,899 38,082 
   

คา่บรหิารจดัการ   

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 150,523 164,561 
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 141,126 58,878 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 173,172 284,517 

 314,298 343,395 

   

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 17,359 38,907 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 39,659 80,628 

 57,018 119,535 

   

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 12,312 54,794 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 62,335 24,410 

 74,647 79,204 

   

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 33,284 39,326 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 34,927 24,987 

 68,211 64,313 

   

เจา้หนี้คา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์   

   บรษิทัใหญ่ 22,355 3,312 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 35,177 7,702 

 57,532 11,014 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 28,834 43,554 

เงนิทุนสะสมและผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 162 1,518 

 28,996 45,072 
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ส่วนที่� 4 การรับัรองความถ้ืกต�องของข�อม้ลสำาหุ้รับัการส่งแบับั 56-1 One Report

บริษััที่ฯ	ได้สอบที่าน้ข้อม้ลใน้แบบแสดงรายการข้อม้ลประจำาปี	/	รายงาน้ประจำาปีฉบับน้่�แล้ว	ด้วยความระมัดระวัง	บริษััที่ฯ	ขอรับรองว่า	ข้อม้ลดังกล่าว
ถื้กต่้องครบถื้วน้	ไม่เป็น้เที่็จ	ไม่ที่ำาให้ผู้้้อื�น้สำาคัญผู้ิด	หร่อไม่ขาดข้อม้ลที่่�ควรต่้องแจ้งใน้สาระสำาคัญ	น้อกจากน้่�	บริษััที่ฯ	ขอรับรองว่า

(1)	งบการเงิน้และข้อม้ลที่างการเงิน้ที่่�สรุปมาใน้แบบแสดงรายการข้อม้ลประจำาปี	/	รายงาน้ประจำาปี	ได้แสดงข้อม้ลอย่างถื้กต่้องครบถื้วน้ใน้สาระสำาคัญ
เก่�ยวกับฐาน้ะการเงิน้	ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้	และกระแสเงิน้สดของบริษััที่ฯ	แล้ว

(2)	บริษััที่ฯ	ได้จัดให้ม่ระบบการเปิดเผู้ยข้อม้ลที่่�ด่	เพ่�อให้แน้่ใจว่าบริษััที่ได้เปิดเผู้ยข้อม้ลใน้ส่วน้ที่่�เป็น้สาระสำาคัญของบริษััที่ฯ	อย่างถ้ืกต่้องครบถ้ืวน้แล้ว	
รวมที่ั�งควบคุมด้แลให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามระบบดังกล่าว

(3)	บริษััที่ฯ	ได้จัดให้ม่ระบบการควบคุมภายใน้ที่่�ด่	 และควบคุมด้แลให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามระบบดังกล่าว	และบริษััที่ฯ	ได้แจ้งข้อม้ลการประเมิน้ระบบ 
การควบคมุภายใน้	ณ	วัน้ที่่�	31	ธนั้วาคม	2563	ต่่อผู้้ส้อบบญัชำแ่ละกรรมการต่รวจสอบของบรษิัทัี่แลว้	ซ่ึ�งครอบคลมุถืงึขอ้บกพรอ่งและการเปล่�ยน้แปลง
ที่่�สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน้	รวมที่ั�งการกระที่ำาที่่�มิชำอบที่่�อาจม่ผู้ลกระที่บต่่อการจัดที่ำารายงาน้ที่างการเงิน้ของบริษััที่ฯ

ใน้การน้่�	 เพ่�อเป็น้หลักฐาน้ว่าเอกสารที่ั�งหมดเป็น้เอกสารชำุดเด่ยวกัน้กับที่่�บริษััที่	ได้รับรองความถ้ืกต่้องแล้ว	บริษััที่ได้มอบหมายให้	น้างสาววสุวัต่น้์	
ศิริพงษั์มงคล	เป็น้ผู้้้ลงลายมือชำื�อกำากับเอกสารน้่�ไว้ทุี่กหน้้าด้วย	หากเอกสารใดไม่ม่ลายมือชำื�อของ	น้างสาววสุวัต่น้์	ศิริพงษั์มงคล	กำากับไว้	บริษััที่ฯ	จะถืือว่า 
ไม่ใชำ่ข้อม้ลที่่�บริษััที่ฯ	ได้รับรองความถื้กต่้องของข้อม้ลแล้วดังกล่าวข้างต่้น้

รายชำื�อ ต่ำาแหน้่ง ลายมือชำื�อ

1.	 น้ายล้ก้า	เครปาโชำล่� กรรมการผู้้้ม่อำาน้าจ   

2.	 น้ายวีฮอง	เค็ก กรรมการผู้้้ม่อำาน้าจ   

รายชำื�อ ต่ำาแหน้่ง ลายมือชำื�อ

น้างสาววสุวัต่น้์	ศิริพงษั์มงคล เลขานุ้การบริษััที่   
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เอกสารแนบั 1 รายละเอียดเกี�ยวกับักรรมการ ผู้้�บัริหุ้าร ผู้้�มีอำานาจควบัค้ม ผู้้�ท่ี� ได�รับัมอบัหุ้มายใหุ้�รับัผู้ิดชอบัส้งส้ด 
ในสายงานบััญชี และการเงินผู้้�ที่�ได�รับัมอบัหุ้มายใหุ้�รับั ผิู้ดชอบั โดยตรงในการควบัค้ม ด้แลการท่ำาบััญชี  
และเลขาน้การบัริษััท่

ชื่่�อ-สกุุล/ตำำ�แหน่่ง

Name/Position

อ�ยุุ

(ปีี)

Ages

กุ�รศึึกุษ�

Educational 

background

สัดส่วน่ 

กุ�รถื่อหุ�น่ 

ใน่บริษัท (%)

Shareholding 

percentage

คว�มสัมพััน่ธ์์

ท�งครอบครัว

ระหว่�ง 

ผู้้�บริห�ร

Conflict of 

Interest

ปีระสบกุ�รณ์์ทำ�ง�น่ใน่ระยุะ 5 ปีี ยุ�อน่หลัง

Last 5 years’ experience

ชื่่วงเวล�

Period

ตำำ�แหน่่ง

Position

ชื่่�อหน่่วยุง�น่/บริษัท/ 

ปีระเภทธ์ุรกุิจ

Company name

กรรมการ
1. ดร. ธีีระพร ศรีเฟื่่�องฟื่้�ง 

ประธีานกรรมการ 
กรรมการสรรหา 
และธีรรมาภิิบาล

71 Ph.D.  
(Civil Engineering),  
University of 
Missouri, USA

หลักสูตรกรรมการ: 
DAP 63/2007, 
Thai IOD  

- - 2556 – ปัจจุบัน

2537 – ปัจจุบัน 

2535 – ปัจจุบัน 

ประธีานกรรมการ

ประธีานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร 

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี)  
จำากัด (มหาชน)

บริษััท เกลือพิมายี จำากัด 

บริษััท อุตสาหกรรม 
เกลือบริสุทธีิ� จำากัด 
บริษััท กรุงไทยีพานิช 
ประกันภิัยี จำากัด 
บริษััท เอกชัยีอีเกิ�ล จำากัด 
บริษััท เอกชัยี เอ็กซปอร์ต 
อิมปอร์ต จำากัด

2. นายีลูก้า เครปาโชลี�  
(Mr. Luca Crepaccioli) 
กรรมการผูู้้จัดการ 
กรรมการสรรหา 
และธีรรมาภิิบาล

54 Bachelor’s degree 
in Economics, 
University of Roam,  
La Sapienza

หลักสูตรกรรมการ: 
DAP 158/2019,  
Thai IOD

- - 2561 – ปัจจุบัน

2558 – 2561

2557 – 2558

2552 – 2557

กรรมการผูู้้จัดการ 

Managing Director 
Consumer Business 
Emerging Markets

General Manager- 
Southern Europe

General Manager Italy 
& Greece

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

The Goodyear 
Tire&Rubber Company

The Goodyear 
Tire&Rubber Company

The Goodyear 
Tire&Rubber Company

3. นายีอรรถพร ข่่ายีม่าน 
กรรมการอิสระ 
ประธีานกรรมการ 
ตรวจสอบ

76 สมาชิกสมทบ 
ข่องสถาบันนักบัญชี
ชาร์เตอร์ดในออสเตรเลียี

ผูู้้ร่วมงานด้านการบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีีแห่ง
เวสเทิร์นออสเตรเลียี 
(ปัจจุบัน - Curtin 
University of 
Technology)

หลักสูตรกรรมการ: 
DAP 15/2004, และ 
DCP 125/2009,  
Thai IOD

- - 2544 – ปัจจุบัน

2542 – ปัจจุบัน

2535 – 2539

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ 
ประธีานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูู้้จัดการ

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

บริษััท สยีามแม็คโค จำากัด 
(มหาชน)

สำานักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  
กรุงเทพ
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ชื่่�อ-สกุุล/ตำำ�แหน่่ง

Name/Position

อ�ยุุ

(ปีี)

Ages

กุ�รศึึกุษ�

Educational 

background

สัดส่วน่ 

กุ�รถื่อหุ�น่ 

ใน่บริษัท (%)

Shareholding 

percentage

คว�มสัมพััน่ธ์์

ท�งครอบครัว

ระหว่�ง 

ผู้้�บริห�ร

Conflict of 

Interest

ปีระสบกุ�รณ์์ทำ�ง�น่ใน่ระยุะ 5 ปีี ยุ�อน่หลัง

Last 5 years’ experience

ชื่่วงเวล�

Period

ตำำ�แหน่่ง

Position

ชื่่�อหน่่วยุง�น่/บริษัท/ 

ปีระเภทธ์ุรกุิจ

Company name

4. นายีเยี็บ ซู ชวน 
(Mr. Yeap Swee 
Chuan) 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธีานกรรมการสรรหา
และธีรรมาภิิบาล

72 ปริญญาตรี วิศวกร
อุตสาหกรรม, 
Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรกรรมการ: 
DCP 103/2008,  
Thai IOD

หลักสูตร จากสถาบัน
วิทยีาการตลาดทุน
Capital Market 
Academy Leadership  
Program (CMA8) 
ตลาดหลักทรัพยี ์
แห่งประเทศไทยี

- - 2560 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2543 – ปัจจุบัน

2539 – ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2548 – 2560

ประธีานกิตติมศักดิ�

กรรมการ

รองประธีานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธีานและ 
ประธีานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ประธีาน และ
ประธีานเจ้าหน้าที�บริหาร

ประธีาน

หอการค้าไทยี-มาเลเซียี

สภิาหอการค้าแห่งประเทศไทยี

มูลนิธีิเพ่�อนสันติภิาพ

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

บริษััท อาปิโก ไฮเทค จำากัด 
(มหาชน) 

บริษััท นิวเอร่า เซลส์ จำากัด 
บริษััท อาปิโก อมตะ จำากัด.  
บริษััท เอเบิล มอเตอร์ส จำากัด 
บริษััท อาปิโก เอ็นจิเนียีริ�ง 
จำากัด  
บริษััท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ 
จำากัด 
บริษััท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ�ง 
จำากัด 
บริษััท เอเบิล ไอทีเอส จำากัด 
บริษััท อาปิโก แจ็คสปีด จำากัด
บริษััท อาปิโก มิตซูอิเกะ 
(ประเทศไทยี) จำากัด 
บริษััท คาซึยีา (ประเทศไทยี) 
จำากัด
บริษััท อาปิโก ฟื่อร์จจิ�ง 
จำากัด (มหาชน)
บริษััท อาปิโก พลาสติค 
จำากัด (มหาชน)
บริษััท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์  
(1996) จำากัด 
บริษััท อาปิโก สตรัคเจอรัล 
โปรดักส์ จำากัด

หอการค้าไทยี-มาเลเซียี
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ชื่่�อ-สกุุล/ตำำ�แหน่่ง

Name/Position

อ�ยุุ

(ปีี)

Ages

กุ�รศึึกุษ�

Educational 

background

สัดส่วน่ 

กุ�รถื่อหุ�น่ 

ใน่บริษัท (%)

Shareholding 

percentage

คว�มสัมพััน่ธ์์

ท�งครอบครัว

ระหว่�ง 

ผู้้�บริห�ร

Conflict of 

Interest

ปีระสบกุ�รณ์์ทำ�ง�น่ใน่ระยุะ 5 ปีี ยุ�อน่หลัง

Last 5 years’ experience

ชื่่วงเวล�

Period

ตำำ�แหน่่ง

Position

ชื่่�อหน่่วยุง�น่/บริษัท/ 

ปีระเภทธ์ุรกุิจ

Company name

5. นางสาวชนาพรรณ  
จึงรุ่งเรืองกิจ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
และธีรรมาภิิบาล

44 ปริญญาโทการเงิน 
มหาวิทยีาลัยีเว็บสเตอร์  
วิทยีาเข่ตกรุงเทพ

ปริญญาตรีธีุรกิจ
มหาวิทยีาลัยี
เกษัตรศาสตร์

ประกาศนียีบัตร 
ภิาษัาญี�ปุ�น สถาบัน 
บันคา, โตเกียีว ญี�ปุ�น

หลักสูตรกรรมการ: 
DAP 32/2005, DCP 
55/2005, AACP 
30/2018 และ ITG 
7/2018, Thai IOD

- - 2559 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

รองประธีาน

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี)  
จำากัด (มหาชน)

ไทยีซัมมิทกรุ�ปประเทศไทยี

6. นายีไมเคิล มาเตนส ์
(Mr. Michael Martens)  
กรรมการ

58 MBA in Finance, 
Kent State 
University, Ohio

Bachelor’s Degree 
in Accounting, 
University of Illinois

- - 2558 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Vice President 
Aviation & OTR,  
Asia Pacific

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

The Goodyear Tire & 
Rubber Company

7. นายีวีฮอง เค็ก  
(Mr. Wee Hong Kek)  
กรรมการ

52 LL.B. (Hons), 
National University  
of Singapore

หลักสูตรกรรมการ: 
DAP 166/2019,  
Thai IOD

- - 2559 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Head of Legal, ASEAN

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

Goodyear Orient 
Company (Private) 
Limited

8. นายีจีโน การ์ซาเรลลา  
(Mr. Gino Garzarella)  
กรรมการ

49 Bachelor of Business  
(Accounting), 
Victoria University, 
Australia

C.P.A., Australia

- - 2563 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2558 – 2561

กรรมการ

Finance Director, ASEAN

Finance Director, 
Australia-New Zealand

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

Goodyear Singapore 
Tyres

Goodyear Dunlop Tyres
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ชื่่�อ-สกุุล/ตำำ�แหน่่ง

Name/Position

อ�ยุุ

(ปีี)

Ages

กุ�รศึึกุษ�

Educational 

background

สัดส่วน่ 

กุ�รถื่อหุ�น่ 

ใน่บริษัท (%)

Shareholding 

percentage

คว�มสัมพััน่ธ์์

ท�งครอบครัว

ระหว่�ง 

ผู้้�บริห�ร

Conflict of 

Interest

ปีระสบกุ�รณ์์ทำ�ง�น่ใน่ระยุะ 5 ปีี ยุ�อน่หลัง

Last 5 years’ experience

ชื่่วงเวล�

Period

ตำำ�แหน่่ง

Position

ชื่่�อหน่่วยุง�น่/บริษัท/ 

ปีระเภทธ์ุรกุิจ

Company name

9. นายีไมเคิล ลี เดรเยีอร์  
(Mr. Michael Lee 
Dreyer) 
กรรมการ

59 Master of Science 
(Electrical 
Engineering), 
University of South 
Florida, USA 

Bachelor of Science 
(Electrical 
Engineering), 
University of South 
Florida, USA

- - 2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน 

2558 – 2563 

กรรมการ

Managing Director

Vice President and 
General Manager

Vice President, Asia 
Pacific Commercial 
PBU

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

Goodyear Singapore 
Tyres

Goodyear Asia-Pacific 
Commercial Truck

Goodyear Tire  
Management Company 
(Shanghai) Ltd

ผู้้�บัริหุ้าร
1. นายีโอเมอร์ เตสโกรูคู 

(Mr. Omer Tezgorucu) 
ผูู้้อำานวยีการฝ่�ายีผู้ลิต
ประเทศไทยี

55 Bachelor’s degree 
in Chemical 
Engineering,  
Orta Doğuข่ Teknik 
Üniversitesi (METU),
Turkey  

Master’s degree in 
Chemical 
Engineering,   
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (METU),
Turkey

- - 2559 – ปัจจุบัน

2558 – 2559

2555 – 2558

ผูู้้อำานวยีการฝ่�ายีผู้ลิต
ประเทศไทยี

Production Manager

Production Manager

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

Goodyear  
Pulandian – China

Goodyear  
Adapazari - Turkey

2. นายีภิานุ ราษัฎร์เจริญ* 
ผูู้้อำานวยีการ 
ฝ่�ายีทรัพยีากรบุคคล

43 ปริญญาโท 
เศรษัฐศาสตร์แรงงาน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยีาลัยี

ปริญญาตรี 
เศรษัฐศาสตร์การเงิน   
มหาวิททายีาลัยี 
รามคำาแหง

- - ก.พ. – ธี.ค.2563 

2562 – 2563

2559 – 2562

ผูู้้อำานวยีการ 
ฝ่�ายีทรัพยีากรบุคคล

Partner and Principal 
Consultant

HR Business Lead

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

Great Center Co.th

Mondelez International 
Co. Ltd.

3. นายีอรรณพ  ธีนรักษัา  
ผูู้้อำานวยีการฝ่�ายีข่ายี

47 ปริญญาตรี บัญชี 
มหาวิทยีาลัยีกรุงเทพ

- - 2563 – ปัจจุบัน

2558 – 2563

2555 – 2558

ผูู้้อำานวยีการฝ่�ายีข่ายี

Thailand National  
Sales Manager

Earthmover Sales 
Manager

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

Apollo Tyres (Thailand) 
Ltd.

Michelin Siam Co., Ltd.
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ชื่่�อ-สกุุล/ตำำ�แหน่่ง

Name/Position

อ�ยุุ

(ปีี)

Ages

กุ�รศึึกุษ�

Educational 

background

สัดส่วน่ 

กุ�รถื่อหุ�น่ 

ใน่บริษัท (%)

Shareholding 

percentage

คว�มสัมพััน่ธ์์

ท�งครอบครัว

ระหว่�ง 

ผู้้�บริห�ร

Conflict of 

Interest

ปีระสบกุ�รณ์์ทำ�ง�น่ใน่ระยุะ 5 ปีี ยุ�อน่หลัง

Last 5 years’ experience

ชื่่วงเวล�

Period

ตำำ�แหน่่ง

Position

ชื่่�อหน่่วยุง�น่/บริษัท/ 

ปีระเภทธ์ุรกุิจ

Company name

4. นางสาวลัดดา สีเมือง  
Marketing Lead

40 ปริญญาโท บริหารธุีรกิจ 
มหาวิทยีาลัยีรามคำาแหง

ปริญญาตรี 
วิทยีาศาสตร์ 
มหาวิทยีาลัยีเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

- - 2563 – ปัจจุบัน

2562 – 2563

2558 – 2561

Marketing Lead

Interim Marketing 
Director&Sales 
Operation Manager

Sales Operation 
Manager

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

ผู้้�ท่ี�ได�รับัมอบัหุ้มายใหุ้�รับัผู้ิดชอบัส้งส้ดในสายงานบััญชีและการเงิน (CFO)
นางสาวจัสตินา เก็บสกา 
(Ms. Justyna Gebska)
ผูู้้อำานวยีการฝ่�ายีการเงิน
ประเทศไทยี

45 Bachelor’s degree 
in Economics, 
Warsaw School of 
Economics, Poland

CFO’s Orientation 
Course (2019) 
ตลาดหลักทรัพยี ์
แห่งประเทศไทยี 

- - 2560 – ปัจจุบัน

2559 – 2560

2557 – 2559

ผูู้้อำานวยีการฝ่�ายีการเงิน 
ประเทศไทยี

Finance Director

Financial Controller

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

Goodyear Malaysia

Goodyear Poland and 
Ukraine

ผู้้�ท่ี�ได�รับัมอบัหุ้มายใหุ้�รับัผู้ิดชอบัโดยตรงในการควบัค้มด้แลการท่ำาบััญชีของบัริษััท่ (Chief Accountant)
นางพรรนิภิา รัตนเจริญ
Financial Controller

43 ปริญญาโท การบัญชี
เพ่�อการบริหาร 
มหาวิทยีาลัยี
ธีรรมศาสตร์

ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยีาลัยี
ธีรรมศาสตร์

- - 2563 – ปัจจุบัน

2559 – 2563

ผูู้้ควบคุมทางด้านบัญช ี
และการเงิน

ผูู้้จัดการแผู้นกบัญชีองค์กร

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

บริษััท ไทยียีูเนี�ยีน กรุ�ป  
จำากัด (มหาชน)
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ชื่่�อ-สกุุล/ตำำ�แหน่่ง

Name/Position

อ�ยุุ

(ปีี)

Ages

กุ�รศึึกุษ�

Educational 

background

สัดส่วน่ 

กุ�รถื่อหุ�น่ 

ใน่บริษัท (%)

Shareholding 

percentage

คว�มสัมพััน่ธ์์

ท�งครอบครัว

ระหว่�ง 

ผู้้�บริห�ร

Conflict of 

Interest

ปีระสบกุ�รณ์์ทำ�ง�น่ใน่ระยุะ 5 ปีี ยุ�อน่หลัง

Last 5 years’ experience

ชื่่วงเวล�

Period

ตำำ�แหน่่ง

Position

ชื่่�อหน่่วยุง�น่/บริษัท/ 

ปีระเภทธ์ุรกุิจ

Company name

เลขาน้การบัริษััท่
นางสาววสุวัตน์ ศิริพงษ์ัมงคล
เลข่านุการบริษััท 
และที�ปรึกษัากฎหมายี

37 ปริญญาโท นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยีาลัยี

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยีาลัยี

Advance for 
Corporate 
Secretaries (2/2017)  
สมาคมบริษััท 
จดทะเบียีนไทยี

Certified  
Compliance & Ethics  
Professional- 
International 
(CCEP-I) (2015), 
SCCE

- - 2563 – ปัจจุบัน

2562 – 2563

2558 – 2562

เลข่านุการบริษััท  
และที�ปรึกษัากฎหมายี

ผูู้้จัดการกฎหมายี  
ส่วนเลข่านุการ 
คณะกรรมการบริษััท

นักกฎหมายีอาวุโส
ส่วนเลข่านุการคณะ
กรรมการบริษััท

บริษััท กู�ดเยีียีร์ (ประเทศไทยี) 
จำากัด (มหาชน)

บริษััท บางจาก คอร์ปอเรชั�น 
จำากัด (มหาชน)

บริษััท บางจาก คอร์ปอเรชั�น 
จำากัด (มหาชน)

*น้ายภานุ้	ราษัฎร์เจริญ	ลาออกม่ผู้ลต่ั�งแต่่วัน้ที่่�	1	มกราคม	2564

หุ้น�าท่ี�ความรับัผู้ิดชอบัของเลขาน้การบัริษััท่
1.	 ให้ข้อแน้ะน้ำาเบื�องต่้น้แก่กรรมการเก่�ยวกับข้อกฎหมาย	ข้อควรปฏิิบัต่ิต่ามหลักเกณฑ์์ของที่างการ	ระเบ่ยบและข้อบังคับต่่างๆ	ของธน้าคาร	ต่ิดต่าม 

ให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามอย่างถื้กต่้องและสมำ�าเสมอ	รวมถืึงรายงาน้การเปล่�ยน้แปลงที่่�ม่น้ัยสำาคัญแก่กรรมการ	
2.	 จดัเต่รียมหนั้งสอืน้ดัประชำมุ	ระเบย่บวาระการประชำมุ	เอกสารประกอบการประชำมุผู้้ถื้ือหุน้้	และการประชำมุคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการสรรหา

และธรรมาภิบาล	
3.	 จดัการประชำมุผู้้ถื้ือหุน้้	การประชำมุคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล	ใหเ้ปน็้ไปต่ามกฎหมาย	ขอ้บงัคบัของบรษัิัที่	กฎหมาย	

และข้อพ่งปฏิิบัต่ิที่่�
4.	 บัน้ที่ึกรายงาน้การประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้	การประชำุมคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	รวมที่ั�งต่ิดต่ามให้ม่การปฏิิบัต่ิ 

ต่ามมต่ิที่่�ประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้	และที่่�ประชำุมคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	
5.	 จัดที่ำาและเก็บรักษัาที่ะเบ่ยน้กรรมการ	รายงาน้ประจำาปีของบริษััที่	หน้ังสือน้ัดประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้	หน้ังสือน้ัดประชำุมคณะกรรมการ	รายงาน้การประชำุมผู้้้ถืือหุ้น้	 

และรายงาน้การประชำุมคณะกรรมการ
6.	 ดำาเนิ้น้การ	และเก็บรักษัารายงาน้การม่ส่วน้ได้เส่ยของกรรมการและผู้้้บริหาร	รวมที่ั�งผู้้้ที่่�เก่�ยวข้อง	ต่ามมาต่รา	89/14	 ให้ประธาน้คณะกรรมการ	 

และประธาน้กรรมการต่รวจสอบที่ราบภายใน้	7	วัน้ที่ำาการน้ับแต่่วัน้ที่่�บริษััที่ได้รับรายงาน้น้ั�น้	
7	 จดัเต่รยีม	และดแ้ลใหม้ก่ารเปดิเผู้ยข้อม้ล	และรายงาน้สารสน้เที่ศ	ต่ามระเบย่บ	และต่ามที่่�ต่ลาดหลกัที่รพัย	์และกรรมการกำากบัหลกัที่รพัย	์และต่ลาดหลกัที่รพัย์

กำาหน้ด	
8.	 ต่ิดต่่อและสื�อสารกับผู้้้ถืือหุ้น้เพ่�อให้ได้รับที่ราบสิที่ธิต่่างๆ	ของผู้้้ถืือหุ้น้	และข้อม้ลของบริษััที่	และเป็น้สื�อกลางระหว่างผู้้้ถืือหุ้น้	กับคณะกรรมการบริษััที่	 

และผู้้้บริหาร	
9.	 ใหค้ำาแน้ะน้ำาดา้น้กฎหมาย	และกฎเกณฑ์์ต่่าง	ๆ 	ที่่�เก่�ยวขอ้ง	และขอ้พง่ปฏิิบัติ่ดา้น้การกำากบัดแ้ลใน้การดำาเนิ้น้กิจกรรมของคณะกรรมการให้เปน็้ไปต่ามกฎหมาย
10.	จัดให้ม่การปฐมน้ิเที่ศ	ให้คำาแน้ะน้ำาแก่กรรมการที่่�ได้รับการแต่่งต่ั�งใหม่
11.	หน้้าที่่�อื�น้	ๆ	ต่ามที่่�ได้รับมอบหมายจากบริษััที่	และดำาเน้ิน้การอื�น้	ๆ	ต่ามที่่�คณะกรรมการกำากับต่ลาดทีุ่น้ประกาศกำาหน้ด
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เอกสารแนบั 2 รายละเอียดเกี�ยวกับักรรมการของบัริษััท่ย่อย

-ไม่ม่-

เอกสารแนบั 3 รายละเอียดเกี�ยวกับัหุ้ัวหุ้น�างานตรวจสอบัภายใน 

ชื�อ - สก้ล Ms.	Maxine	Mae	J.	Escoto

ตำาแหุ้น่ง ผู้้้จัดการฝ่่ายต่รวจสอบภายใน้,	APAC

การศึกษัา ปริญญาต่รีสาขาบัญชำ่มหาวิที่ยาลัย	De	La	Salle	-	กรุงมะน้ิลา

การฝ่ึกอบัรม/ว้ฒิบััตร ผู้้้สอบบัญชำ่รับอนุ้ญาต่	(CPA),	ผู้้้สอบบัญชำ่ระบบสารสน้เที่ศที่่�ได้รับการรับรอง	(CISA)

ประสบัการณ์ท่ำางาน 8	½ปีใน้การปฏิิบัติ่งาน้ให้คำาปร้กษัาของ	Ernst	&	Young	Philippines	-	ประสบการณ์ด้าน้การประกัน้และ 
การให้คำาปร้กษัาโดยมุ่งเน้้น้ที่่�การสนั้บสนุ้น้การต่รวจสอบงบการเงิน้การสนั้บสนุ้น้การต่รวจสอบภายใน้	SOX	 
การรายงาน้ของบุคคลที่่�สามการวิเคราะห์กระบวน้การที่างธุรกิจและการควบคุมแอปพลิเคชำัน้และความปลอดภัย

4	½ปีใน้การปฏิิบัต่ิงาน้ผู้้้จัดการฝ่่ายต่รวจสอบภายใน้	ภ้มิภาคเอเชำ่ยแปซ่ิฟื่ิค	ของ	Goodyear	Tire	&	Rubber	-	
ประสบการณ์ด้าน้การประกัน้และการให้คำาปร้กษัาการต่รวจสอบภายใน้	ซ่ึ�งรวมถืึงการต่รวจสอบกระบวน้การ 
ที่างธุรกิจ	การต่รวจสอบการปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำาหน้ด	การที่ดสอบ	SOX	และงาน้	PwC	Direct	Assistance

วันท่ี�ได�รับัการแต่งตั�ง 
เป็นผู้้�ตรวจสอบัภายในของบัริษััท่ฯ

1	ม่น้าคม	2559

เอกสารแนบั 4 ท่รัพย์สินท่ี�ใช�ในการประกอบัธ้รกิจและรายละเอียดเกี�ยวกับัรายการประเมินราคาท่รัพย์สิน

ทีรัพย์สินี้ทีี�ใชิ้ในี้การประกอบธุุรกิจ
รายละเอ่ยดปรากฏิต่าม	หัวข้อ	1.2	ลักษัณะการประกอบธุรกิจ			

รายลัะเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินี้ราคู่าทีรัพย์สินี้
-ไม่ม่-






