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สารจากประธานกรรมการ

ในปี ี2564 เกือืบทุกุืปีระเทุศทุ่�วโลกืรวมทุ่�งปีระเทุศไทุย

ย่งเผชิิญกื่บภาวะเศรษฐกืิจหดตั่วจากืผลกืระทุบของ 

กืารแพร่ระบาดของไวร่ส Covid-19 

เพื�อให้กืารดำาเนินงานของเรามีความตั่อเนื�องและ

ย่�งยนื บริษทุ่ได้ปีรบ่ตัว่ให้เข้ากืบ่สภาพแวดล้อมทุี�เปีลี�ยนแปีลงไปี 

และกื้าวไปีข้างหน้าพร้อมกื่บความสำาเร็จทุี�สำาค่ญ รวมถึึง

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทุางกืารตัลาดเพื�อใหม้่�นใจวา่ บรษิทุ่ 

จะปีระสบความสำาเร็จในอนาคตัอ่นใกืล้และระยะยาว ในขณะทุี�

ผลกืระทุบของไวร่ส Covid-19 ทุี�มีตั่อปีระเทุศไทุยและ 

เศรษฐกืิจค่อยๆ ลดน้อยลง

กืารกืา้วเขา้ส่ป่ี ี2565 เรายง่คงม่�นใจในกืารเตับิโตัและ

ความสำาเร็จในอนาคตัเพื�อล่กืค้าผ่้มีอุปีกืารคุณ ผ่้ลงทุุนและ

ทุุกืคนทุี�เปี็นส่วนหนึ�งของครอบคร่วกื่�ดเยียร์

ขอบคุณสำาหร่บกืารสน่บสนุนอย่างต่ัอเนื�องตัลอด

กืารเดินทุาง 54 ปีี

ดร.ธ่ระพร	ศร่เฟื่่�องฟืุ่้ง
ประธาน้คณะกรรมการบริษััที่

เรียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นบัริษััท่ ก้�ดเยียร์ (ประเท่ศไท่ย) จำกัด (มหุ้าชน) 
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สารจากกรรมการผู้้�จัดการ

เรียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นบัริษััท่ ก้�ดเยียร์ (ประเท่ศไท่ย) จำกัด (มหุ้าชน) 

ในปีี 2564 กืารแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกืทุี� 2 

และ 3 ส่งผลกืระทุบรุนแรงตั่ออุตัสาหกืรรมตัลาดโรงงาน

ปีระกือบรถึยนตั์และตัลาดหล่งกืารขาย โดยเฉพาะระลอกืทุี� 3 

รุนแรงเป็ีนพิเศษ เนื�องจากืส่งผลกืระทุบต่ัอกืารดำาเนินงานของ 

กื่�ดเยยีร์ปีระเทุศไทุย ทุ่�งนี� กื่�ดเยยีร์ปีระเทุศไทุยดำาเนนิกืารฉดีว่คซีนี 

ให้แกื่พน่กืงานทุ่�งหมดและกืำาหนดมาตัรกืารด้านความปีลอดภ่ย 

ทุี�เข้มงวด รวมถึึงมีกืารทุดสอบ ATK ทุุกืส่ปีดาห์เพื�อทุำาให้ม่�นใจ

วา่พนก่ืงานจะมคีวามเปีน็อย่ทุ่ี�ดแีละมกีืารดำาเนนิงานทุี�ราบร่�น อกีื

ทุ่�งบริษ่ทุย่งคงด่แลกืารปีระกือบธุุรกิืจและส่งมอบผลิตัภ่ณฑ์์แก่ื

โรงงานปีระกือบรถึยนตั ์สายกืารบนิและยานพาหนะตัามสญ่ญา

ปีี 2564 ถึือเปี็นปีีแห่งความทุ้าทุายอย่างยิ�งจากืกืาร

ระบาดใหญ่ ห่วงโซ่ีอุปีทุานย่งคงได้ร่บผลกืระทุบทุ่�วภ่มิภาคซีึ�ง 

นำาไปีส่่อ่ตัราเงินเฟ้้อทุี�ส่งขึ�นของว่ตัถึุดิบและค่าขนส่ง เราจึงได้

ดำาเนินกืารควบคมุตัน้ทุนุและปีรบ่ราคาเพื�อดแ่ลผลกืำาไรในสภาวะ 

ทุี�ตัลาดมีความไม่แน่นอน และแม้จะมีความทุ้าทุายแตั่บริษ่ทุย่งคง 

ส่งมอบผลติัภ่ณฑ์์แด่ผ่บ้ริโภคและสายกืารบนิ ซีึ�งเสริมความแขง็แกืร่ง 

ของสถึานะของเราในตัลาดให้ดียิ�งขึ�น

ผลดำาเนินงานของธุุรกิืจตัลาดยางรถึยนต์ัทุดแทุนของ

เราย่งคงสอดคล้องกื่บสภาวะอุตัสาหกืรรม แม้จะมีผลกืระทุบ

รุนแรงจากื Covid-19 ระลอกืทุี� 3 เราย่งคงนำาโมเดลธุุรกืิจเชิื�อมโยงมาปีร่บใชิ้ โดยมุ่งเน้นชิ่องทุางและผลิตัภ่ณฑ์์ใหม่ รวมถึึงสินค้า

ระด่บพรีเมี�ยมเพื�อเสริมสร้างความแข็งแกืร่งให้ธุุรกืิจของเราและให้ดีกืว่าอุตัสาหกืรรมโดยความสน่บสนุนจากืผลิตัภ่ณฑ์์ใหม่ 

ทุ่�งในปีระเทุศและทุ่�วโลกื

กืารเปีดิตัว่ผลติัภณ่ฑ์์ใหม ่รุน่แอสชิว่แรนซี ์แมกืซีก์ืารด์ เอสยว่ ี(Assurance MaxGuard SUV) เพื�อตัอบโจทุยต์ัลาดรถึ SUV 

และ PPV ทุี�กืำาล่งเตัิบโตัในปีระเทุศไทุย ซีึ�งจะเปี็นตั่วข่บเคลื�อนกืารเตัิบโตั ยางรุ่นนี�ออกืแบบสำาหร่บผ่้บริโภคชิาวไทุยทุี�ตั้องกืารยึดเกืาะ

และกืารปี้องก่ืนกืารกืระแทุกืทุี�เหนือกืว่าทุำาให้ได้ร่บกืารตัอบร่บเปี็นอย่างดี เราปีระสบความสำาเร็จในกืารเปีิดต่ัวในไตัรมาสสุดทุ้าย 

ของปี ี2564 โดยไดร้บ่กืารสนบ่สนนุจากืความคดิรเิริ�มทุางกืารตัลาดทุี�แขง็แกืร่งและกืารตัอบสนองจากืลก่ืค้าและผ่บ้รโิภคอยา่งมากื 

โดยเฉพาะแคมเปีญสื�อปีระชิาส่มพ่นธุ์และกืารริเริ�มด้านกืารตัลาดดิจิทุ่ล

อกีืทุ่�งเรามีความก้ืาวหน้าทุี�สำาคญ่จากืกืารได้รบ่โอกืาสให้เป็ีนผ่ผ้ลิตัยางสำาหรบ่โรงงานปีระกือบรถึยนต์ั ซีึ�งโครงกืารใหม่เหล่านี� 

จะสน่บสนุนกืารขยายกืำาล่งกืารผลิตัของเราและจะชิ่วยเพิ�มความตั้องกืารตัลาดหล่งกืารขายในระหว่างรอบกืารเปีลี�ยนยางได้

แนวโน้มของอุตัสาหกืรรมกืารบินเริ�มดีขึ�นในระหว่างปีี จากืกืารขนส่งทุางอากืาศทุี�เพิ�มขึ�นและกืารเดินทุางภายในปีระเทุศทุี�ดี

ขึ�นเนื�องจากือ่ตัรากืารฉดีวค่ซีนีทุี�มากืขึ�น ในขณะทุี�กืารเดนิทุางระหวา่งปีระเทุศยง่ไมด่ขีึ�น ทุ่�งนี� เรายง่คงขยายฐานลก่ืคา้ และเปีน็เร่�อง

ทุี�น่ายินดีทุี�บริษ่ทุได้ส่ญญาของกืารบินไทุยซีึ�งกื่�ดเยียร์ปีระเทุศไทุยจะเปี็นผ่้จ่ดหายางเคร่�องบิน

จากืกืารทุี�คนไทุยร้อยละ 80 ได้ร่บกืารฉีดว่คซีีนและมีกืารผ่อนคลายกืารทุ่องเทุี�ยวของร่ฐบาล เราจึงคาดกืารณ์ในแง่ดีว่า 

อปุีสงค์ในปี ี2565 จะเพิ�มขึ�น แต่ักืารแพร่ระบาดของโอมิครอนทุำาใหเ้รายง่คงระมด่ระวง่และปีรบ่แผนงานเพื�อตัอบสนองต่ัอสถึานกืารณ์

ทุี�เปีลี�ยนแปีลง ทุ่�งนี� ขอขอบคุณพน่กืงานทุุกืคนทุี�ด่แลกื่�ดเยียร์และล่กืค้าของเราในชิ่วงเวลาทุี�ทุ้าทุาย 2 ปีีทุี�ผ่านมา และขอขอบคุณ 

กืารสน่บสนุนจากืล่กืค้าของเรา ในขณะทุี�เราย่งคงก้ืาวไปีข้างหน้าเพื�อสร้างรากืฐานธุุรกืิจทุี�แข็งแกืร่งและความสำาเร็จแก่ืผ่้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยี ผ่้ร่วมงาน ล่กืค้าและน่กืลงทุุนของเรา

ขอบคุณสำาหร่บความไว้วางใจและกืารสน่บสนุนอย่างตั่อเนื�อง

	 น้ายแรน้ด่พ	ซ่ิง	กาน้วา
	 กรรมการผู้้้จัดการ



- 4 -

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วนท่ี� 1 การประกอบัธ้รกิจและผู้ลการดำเนินงาน
1. โครงสร�างและการดำเนินงานของบัริษััท่

1.1 นโยบัายและภาพรวมการประกอบัธ้รกิจ

1.1.1 วิสัยท่ัศน์ พันธกิจ วัตถื้ประสงค์และเป้าหุ้มาย กลย้ท่ธ์การดำเนินธ้รกิจ
แผู้น้ยุที่ธศาสต่ร์ของก้�ดเย่ยร์สรุปส่วน้สำคัญที่่�เราจะชน้ะใจผู้้้บริโภค	ล้กค้า	ค่้ค้า	และผู้้้ถืือหุ้น้กัน้อย่างไร	โดยม่การกำหน้ดจุดมุ่งหมายและแยกแยะถึืง 

สิ�งที่่�พวกเราจะที่ำด้วยกัน้ที่ั�งที่่มและเป็น้รายบุคคลเพื�อร่วมกัน้บรรลุเป้าหมาย
แผู้น้ยุที่ธศาสต่ร์ระบุถืึงที่่�ที่่�เราต่้องการจะไปต่่อใน้ฐาน้ะบริษััที่	โดยสร้างขึ�น้จากสิ�งที่่�เราที่ำได้ด่	ต่อบรับความก้าวหน้้าที่่�เราได้ร่วมกัน้ที่ำ	และน้ำวิธ่การ 

ที่่�เราจะยังคงชน้ะอย่างต่่อเน้ื�อง	ใน้สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน้ที่่�เข้มข้น้และเปล่�ยน้แปลงไปอย่างรวดเร็ว

1.1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท่ี�สำคัญ 

อำนาจในการควบคุมบริษััท
บริษััที่ฯ	ไม่ม่การเปล่�ยน้แปลงใด	ๆ	ที่่�เก่�ยวข้องใน้โครงสร้างการถืือหุ้น้

ลัักษัณะการประกอบธุุรกิจในปีท่�ผ่่านมา

ยางรถยนต์์สำหรับผ่้�บริโภค
บริษััที่ฯ	น้ำเสน้อร้ปแบบโมเดลธุรกิจท่ี่�เชื�อมต่่อใน้ประเที่ศไที่ยซ่ึ�งม่วัต่ถืุประสงค์หลักเพื�อให้กระบวน้การจัดซ่ื�อยางรถืยน้ต่์ง่ายขึ�น้สำหรับล้กค้า

และผู้้้บริโภคของเรา
การประสาน้ร้ปแบบธุรกิจท่ี่�เชื�อมต่่อกัน้ช่วยให้เราได้รับความเชื�อมั�น้จากผู้้้บริโภคและล้กค้า	อ่กที่ั�งการเปิดต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ใน้ประเที่ศไที่ย	 

การแต่่งตั่�งผู้้แ้ที่น้จำหน้า่ยเพิ�มขึ�น้	และการเพิ�มการสื�อสารผู้า่น้สื�อสงัคมออน้ไลน้เ์ป็น้การบร้ณการเพื�อสร้างความใกลช้ดิกบัลก้ค้าและผู้้บ้ริโภค	รวมถืงึสร้างคุณคา่
ให้กับผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยโดยรวม

ใน้ปี	2564	บริษััที่ฯ	ได้เปิดต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่	รุ่น้แอสชัวแรน้ซ่์	แมกซ่์การ์ด	เอสย้ว่	(Assurance	MaxGuard	SUV)	ยางสำหรับรถืประเภที่เอสย้ว่	
(SUV)	และ	PPV	รวมที่ั�งรถืกระบะยกส้ง

ก้�ดเย่ยร์ ออโต์�แคร์
ก้�ดเย่ยร์	ออโต่้แคร์	 เป็น้ศ้น้ย์บริการยางรถืยน้ต่์มาต่รฐาน้สากลที่่�ให้บริการบำรุงรักษัารถืยน้ต่์ครบวงจรด้วยผู้ลิต่ภัณฑ์์คุณภาพระดับโลก	

เครื�องมือที่่�ที่ัน้สมัยพร้อมที่่มช่างเที่คน้ิคมืออาช่พ	ณ	สิ�น้ปี	2564	ม่สาขาของก้�ดเย่ยร์ออโต่้แคร์จำน้วน้	68	สาขาใน้ประเที่ศไที่ย	
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1.1.3 การใช�เงินท่ี�ได�จากการระดมท่้น
บริษััที่ฯ	ไม่ม่การออกต่ราสารทีุ่น้หรือต่ราสารหน้่�

1.1.4 ชื�อ สถืานท่ี�ตั�งสำนักงานใหุ้ญ่ ประเภท่ธ้รกิจ เลขท่ะเบัียนบัริษััท่ โท่รศัพท่์ โท่รสาร เว็บัไซต์บัริษััท่ จำนวนและชนิดของหุ้้�นท่ี�จำหุ้น่าย 
ได�แล�วท่ั�งหุ้มดของบัริษััท่ 

รายละเอ่ยดปรากฏิต่ามหัวข้อ	5	ข้อม้ลที่ั�วไปและข้อม้ลสำคัญอื�น้

1.2 ลักษัณะการประกอบัธ้รกิจ

บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์	(ประเที่ศไที่ย)	จำกัด	(มหาชน้)	เป็น้บริษััที่	ใน้เครือของเดอะ	ก้�ดเย่ยร์	ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	ประเที่ศสหรัฐอเมริกา	โดยเริ�มแรก 
จดที่ะเบ่ยน้จัดต่ั�งเป็น้บริษััที่จำกัด	ต่ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	เมื�อวัน้ที่่�	25	กรกฎาคม	2511	ด้วยทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	60	ล้าน้บาที่	เพื�อดำเน้ิน้ธุรกิจผู้ลิต่
และจดัจำหน้า่ยยางรถืยน้ต่นั์้�งสว่น้บคุคล	ยางรถืบรรที่กุขน้าดเลก็และใหญ	่รวมถืงึการผู้ลติ่ยางเครื�องบนิ้	และหลอ่ดอกยางเครื�องบนิ้	เพื�อต่อบสน้อง	ความต่อ้งการ
ของต่ลาดภายใน้ประเที่ศ	และการส่งออก	ปัจจุบัน้บริษััที่ม่ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	74	ล้าน้บาที่	สำน้ักงาน้ใหญ่	และโรงงาน้ต่ั�งอย้่ที่่�	50/9	ถืน้น้พหลโยธิน้	ก.ม.	36	ต่ำบล
คลองหน้ึ�ง	อำเภอ	คลองหลวง	จังหวัดปทีุ่มธาน้่	ประเที่ศไที่ย

1.2.1 โครงสร�างรายได�
ก้�ดเย่ยร์ประเที่ศไที่ยดำเน้ิน้ธุรกิจหลักเก่�ยวกับการผู้ลิต่	และจัดจำหน้่าย	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางรถืยน้ต่์	ยางเครื�องบิน้	หล่อดอกยางเครื�องบิน้สำหรับต่ลาด 

ใน้ประเที่ศ	และเพื�อการส่งออก
สำหรับยางเครื�องบิน้	เป็น้ผู้ลิต่ภัณฑ์์หลักสำหรับการขายส่งออกต่่างประเที่ศ	และรายได้จากการขายยางเครื�องบิน้ภายใน้ประเที่ศเป็น้จำน้วน้ที่่�ไม่ม่ 

สาระสำคัญ	จึงไม่ม่ความแต่กต่่างระหว่างการเสน้อรายงาน้ต่ามส่วน้งาน้ธุรกิจหรือส่วน้งาน้ที่างภ้มิศาสต่ร์	ดังนั้�น้	บริษััที่ฯ	จึงเสน้อข้อม้ลที่างการเงิน้จำแน้ก 
ต่ามส่วน้งาน้ที่างภ้มิศาสต่ร์ที่่�ใช้เกณฑ์์สถืาน้ที่่�ต่ั�งของต่ลาดเพ่ยงร้ปแบบเด่ยว

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

รายได้้จากการขาย ปีี 2564 ร้อยละ ปีี 2563 ร้อยละ ปีี 2562 ร้อยละ
ภายใน้ประเที่ศ 1,294 32.00 1,405 41.00 1,440 37.00
ส่งออก 2,798 68.00 2,041 59.00 2,452 63.00
รวมรายได�จากการขาย 4,092 100.00 3,445 100.00 3,892 100.00

1.2.2 ข�อม้ลเกี�ยวกับัผู้ลิตภัณฑ์์
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของก้�ดเย่ยร์แบ่งออกเป็น้	2	กลุ่มหลัก	ได้แก่

 ผู้ลติ่ภณัฑ์์ยางรถืยน้ต่:์	บรษัิัที่ฯ	ผู้ลติ่สิน้คา้อปุโภคบรโิภคระดบัพรเ่ม่�ยมคณุภาพสง้	น้วตั่กรรมและความปลอดภยัเปน็้คณุคา่ที่่�สำคญัสองประการ
ที่่�บง่บอกลกัษัณะก้�ดเยย่ร์ใน้ฐาน้ะบรษัิัที่ที่่�มว่ตั่ถืปุระสงคเ์พื�อต่อบสน้องความต่อ้งการของล้กคา้ใน้ที่กุระดับ	การถืา่ยโอน้เที่คโน้โลยท่ี่่�	บริษััที่	ได้รับอยา่งสม�ำเสมอ
จาก	บริษััที่ฯ	เดอะก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์รับเบอร์	จำกัด	ประเที่ศสหรัฐอเมริกาและศ้น้ย์ที่ดสอบของ	บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์อิน้เต่อร์เน้ชั�น้แน้ลคอร์ปอเรชั�น้	ลักเซ่มเบิร์ก	ส่งผู้ล
ให้ม่การพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์อย่างต่่อเน้ื�องที่ั�งใน้ด้าน้คุณภาพและการออกแบบ	ช่วยให้ผู้้้ขับข่�ยาน้ยน้ต์่มั�น้ใจได้ว่ายางที่่�ใช้ม่คุณภาพส้งและให้การขับข่�ที่่�ปลอดภัย	
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของ	บริษััที่ฯ	ได้รับการยอมรับอย่างด่ใน้ด้าน้คุณภาพและประสิที่ธิภาพที่่�เหน้ือกว่าที่ั�งใน้และต่่างประเที่ศ

กลุ่มผู้ลิต่ภัณฑ์์หลักใน้ประเที่ศไที่ย	คือ

 ยางรถืยน้ต่น์้ั�ง	  ยางรถืปิคอัพ

 ยางรถืยน้ต่์	SUV	  ยางสปอร์ต่

 ยางรัน้ออน้แฟื่ลต่  ยางรถืยน้ต่์เพื�อการพาณิชย์

 ผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางเครื�องบิน้:	ก้�ดเย่ยร์เป็น้ที่่�ร้้จักกัน้ด่ใน้เรื�องผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางเครื�องบิน้มาน้าน้กว่าศต่วรรษั	บริษััที่ฯ	ม่การผู้ลิต่ที่ั�งยางเรเด่ยลและ 
ยางผู้้าใบ	ก้�ดเย่ยร์ม่โรงงาน้ผู้ลิต่ยางเครื�องบิน้ใน้เมืองแดน้วิลล์	ประเที่ศสหรัฐอเมริกา	เมืองเซ่าเปาโล	ประเที่ศบราซ่ิล	และประเที่ศไที่ยซ่ึ�งเราได้รับเลือกให้เป็น้ฐาน้
การผู้ลิต่ยางเครื�องบิน้ใน้ภ้มิภาคเอเช่ยแปซ่ิฟื่ิก	รวมถืึง:

 ยางเครื�องบิน้ที่ั�วไป	(General	Aviation	Tires)

 ยางเครื�องบิน้เพื�อการพาณิชย์	(Commercial	Aviation	Tires)	

 การหล่อดอกยางเครื�องบิน้	(Retread)
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1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน

ผ่ลัิต์ภัณฑ์์ยางรถยนต์์

 กิจกรรมการต์ลัาดปี 2564
กิจกรรมการต่ลาดหลักม่ดังน้่�
1. การขยายช่องที่างการจัดจำหน้่ายเพื�อเพิ�มยอดขายผู้ลิต่ภัณฑ์์ก้�ดเย่ยร์อย่างต่่อเน้ื�อง	
2.	เปิดต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ รุ่น้แอสชัวแรน้ซ่์	แมกซ่์การ์ด	เอสย้ว่	(Assurance	MaxGuard	SUV)	ยางสำหรับรถืประเภที่เอสย้ว่	(SUV)	และ	PPV 

รวมที่ั�งรถืกระบะยกส้ง 
3.	การสื�อสารต่ราสิน้ค้า	มุ่งเน้้น้ช่องที่างการสื�อสารออน้ไลน์้เพื�อให้เข้าถึืงผู้้้บริโภคมากยิ�งขึ�น้ ม่การเปิดตั่ว	Line	official	account	@ 

Goodyearthailand	เพื�อเพิ�มการรับร้้ของแบรน้ด์ก้�ดเย่ยร์กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ	ผู้่าน้กิจกรรมและแคมเปญต่่างๆ	มากมาย
4.	 กิจกรรมความรับผู้ิดชอบต่่อสังคม	การมอบยางคาร์โก้	 แมกซ์่	 ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลต่่างๆ	ใน้หลายภ้มิภาค	เพื�อใช้ 

ใน้รถืพยาบาล	ซ่ึ�งเปน็้สว่น้หนึ้�งของโครงการ	Goodyear	Goodcare	รวมถืงึกจิกรรมเพื�อชว่ยเหลอืชมุชน้ใน้ชว่งวกิฤต่โควดิ-19	บรษัิัที่ก้�ดเย่ยร์ไดม้อบชดุถืงุยงัชพ่
ให้กับองค์การบริหารส่วน้จังหวัดปทีุ่มธาน้่เพื�อเป็น้การช่วยเหลือชาวชุมชน้ที่่�ได้รับผู้ลกระที่บใน้วิกฤต่ครั�งน้่�

 การอธุิบายเชิิงเปร่ยบเท่ยบกับค้่แข่งในภาพรวม
ก้�ดเย่ยร์ประเที่ศไที่ยเป็น้ผู้้้ผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์ระดับพร่เม่�ยมสำหรับผู้้้ผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์ชั	้น้น้ำ	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางรถืยน้ต่์ต่่างๆ	ได้แก่	ยางรถืยน้ต่์น้ั�ง	4	×	4	

และ	SUV,	ยางรถืยน้ต่์สำหรับรถืบรรทีุ่กขน้าดเล็ก

 กลัุ่มลั้กค�าแลัะชิ่องทางการจัดจำหน่ายเป็นไปต์ามร้ปแบบการบริโภค
• ต่ลาดที่ดแที่น้	(Replacement	Market)	คือ	ต่ลาดท่ี่�ผู้้้บริโภคซ่ื�อยางเพื�อน้ำไปเปล่�ยน้กับยางชุดแรกท่ี่�ติ่ดมาพร้อมกับรถืยน้ต์่	ก้�ดเย่ยร์ 

จัดจำหน้่ายผู้ลิต่ภัณฑ์์ให้กับผู้้้บริโภคผู้่าน้ต่ัวแที่น้จำหน้่ายยางรถืยน้ต่์ใน้ประเที่ศและผู้้้จัดจำหน้่าย
• ต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต่์	(Original	Equipment	Market)	เป็น้ช่องที่างการจัดจำหน้่ายสำหรับโรงงาน้ผู้ลิต่ยาน้ยน้ต่์
• ต่ลาดส่งออก	(Export	Market)	เป็น้การจำหน้่ายแก่บริษััที่ใน้เครือก้�ดเย่ยร์ทีุ่กภ้มิภาคที่ั�วโลก

 สภาพแวดลั�อมการแข่งขัน
• ผู้ลิต่ภัณฑ์์มวลรวมใน้ประเที่ศ	(GDP:	Gross	Domestic	Product:	GDP)	ใน้ปี	2564	ม่การฟื่่�น้ต่ัวเพิ�มขึ�น้ร้อยละ	0.8	หลังจากหดต่ัวร้อยละ	6.1	

ใน้ปี	2563	ซ่ึ�งเป็น้ผู้ลกระที่บจากการแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19	ที่ำให้กระที่บกับภาคการที่่องเที่่�ยว	และเศรษัฐกิจภายใน้ประเที่ศเป็น้อย่างมาก	
• อตุ่สาหกรรมชิ�น้ส่วน้ยาน้ยน้ต์่ใน้ประเที่ศยังไดร้บัผู้ลกระที่บอย่างต่่อเน้ื�องจากการแพร่ระบาดโควิด-19	แต่ม่สั่ญญาณการฟ่ื่�น้ต่วัที่่�ดข่ึ�น้ต่ามลำดับ	

โดยยอดขายรถืยน้ต่์ใน้ประเที่ศ	ลดลงจากปี	2563	ร้อยละ	6.8	แต่่ยอดการผู้ลิต่รถืยน้ต่์ปี	2564	โต่ขึ�น้จากปีที่่�แล้วร้อยละ18.1	
• อุต่สาหกรรมยางรถืยน้ต่์	เป็น้อ่กหนึ้�งอุต่สาหกรรมที่่�ได้รับผู้ลกระที่บอย่างหน้ักใน้ไต่รมาสที่่�	3	ของปี	2564	และม่สัญญาณการฟื่่�น้ต่ัวใน้ช่วง 

ครึ�งปีหลังของปี	2564	

 แนวโน�มภาวะอุต์สาหกรรม แลัะสภาพการแข่งขันในอนาคต์
ผู้้บ้ริโภคยางรถืยน้ต์่ใน้ประเที่ศไที่ยกว้างมาก แต่่ส่วน้ท่ี่�สำคญัใน้ต่ลาดคือต่วัแที่น้จากแบรน้ด์ชั�น้น้ำไม่ก่�แห่ง	เช่น้	ก้�ดเย่ยร์ก่อตั่�งใน้ประเที่ศไที่ยมาหลายปี	 

ที่ั�งน้่�	ม่การเปล่�ยน้แปลงเล็กน้้อยใน้โครงสร้างต่ลาดใน้ช่วงหลายปีที่่�ผู้่าน้มาและคาดว่าจะม่แน้วโน้้มที่่�คล้ายคลึงกัน้ใน้อน้าคต่อัน้ใกล้

ผ่ลัิต์ภัณฑ์์ยางเคร่�องบิน

 การต์ลัาดผ่ลัิต์ภัณฑ์์ยางเคร่�องบินแลัะสภาพแวดลั�อมการแข่งขัน
ใน้ปี	2564	อุต่สาหกรรมการบิน้ยังคงได้รับผู้ลกระที่บอย่างรุน้แรงจากผู้ลกระที่บของการแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19 จากมุมมองที่ั�วโลก	 

ปี	2564	พัฒน้าการโดยรวมด่ขึ�น้เล็กน้้อย	11%	เมื�อเที่่ยบกับปี	2563	ซ่ึ�งม่ความถ่ื�ใน้การลงจอดเครื�องบิน้ประมาณ	67%	ของปี	2562	การฟ่ื่�น้ตั่วขึ�น้อย่้กับ
มาต่รการของรัฐบาลโดยต่รง	จึงมก่ารหยุดชะงักหลายครั�ง	ต่ลอดปี	2564	ที่ั�วโลก	IATA	รายงาน้ว่าอุต่สาหกรรมสญ้เสย่รายได้รวม	51.8	พัน้ล้าน้ดอลลาร์สหรัฐ
ใน้ปี	2564	ซ่ึ�งมากกว่าที่่�คาดการณ์เดิมใน้เดือน้เมษัายน้	2564	ที่่�	47.5	พัน้ล้าน้ดอลลาร์สหรัฐ

ใน้ปี	2564	ต่ลาดเอเช่ยแปซ่ิฟื่ิกม่การฟื่่�น้ต่ัวของต่ลาดภายใน้ประเที่ศเป้น้ส่วน้ใหญ่	ต่ลาดจ่น้ม่สัญญาณการฟื่่�น้ต่ัวที่่�ด่ใน้ช่วงครึ�งแรกของปี	2564	
แต่่ม่การลดลงอย่างม่น้ัยสำคัญใน้ช่วงครึ�งหลังซ่ึ�งต่�ำกว่าปี	2563	เชื�อมโยงกับการติ่ดเชื�อไวรัส	Covid-19	ที่ั�วประเที่ศ	ใน้ปี	2563	ก้�ดเย่ยร์ได้รับประโยชน์้จาก
ภม้ภิาคเอเชย่แปซ่ฟิื่กิ	จากสว่น้แบง่สดัส่วน้ส้งของเครื�องบนิ้ขน้ส่งสนิ้ค้า	ซ่ึ�งชว่ยรกัษัาอปุสงค์ใน้ระหว่างการระบาดใหญ่	อยา่งไรกต็่าม	บรษัิัที่ประสบปญัหาเน้ื�องจาก
การจำกัดเที่่�ยวบิน้ระหว่างประเที่ศอย่างต่่อเน้ื�องใน้ประเที่ศจ่น้และประเที่ศอื�น้ๆ	ส่วน้ใหญ่	ทัี่�งน่้�	แน้วโน้้มสำหรับเท่ี่�ยวบิน้ระหว่างประเที่ศจะเริ�มเติ่บโต่ขึ�น้	เน้ื�องจาก 
ม่ประเที่ศต่่างๆ	จำน้วน้มากขึ�น้ที่่�ผู้่อน้คลายข้อจำกัดด้าน้พรมแดน้

ผู้ลกระที่บของการแพร่ระบาดของไวรัส	Covid-19	ยังคงเร่งให้เกิดการเปล่�ยน้เครื�องบิน้รุ่น้เก่า	ดังน้ั�น้อุต่สาหกรรมม่แน้วโน้้มใน้การใช้ยางเรเด่ยล 
เพื�อที่ดแที่น้ยางผู้้าใบเพิ�มส้งขึ�น้	ก้�ดเย่ยร์จึงยังคงมุ่งเน้้น้ไปที่่�การพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์ยางเรเด่ยลและการเพิ�มประสิที่ธิภาพการบริการเพื�อเพิ�มความสามารถื 
ใน้การแข่งขัน้ใน้ต่ลาด
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 กลัุ่มลั้กค�า แลัะชิ่องทางการจำหน่าย
กลุ่มล้กค้าหลัก	คือ	กลุ่มล้กค้าสายการบิน้พาณิชย์ที่ั�งใน้ประเที่ศไที่ย	ใน้ภ้มิภาคเอเช่ยแปซ่ิฟื่ิค	และกลุ่มล้กค้าเครื�องบิน้ส่วน้ต่ัว
ชอ่งที่างการจำหน่้าย	คือ	ต่ลาดส่งออกเป็น้หลัก	และต่ลาดใน้ประเที่ศ	สำหรับต่ลาดส่งออกจะจำหน่้ายไปยังบริษััที่ใน้เครือก้�ดเยย่ร์	ส่วน้การจำหน่้าย

ใน้ประเที่ศไที่ยจะกระที่ำโดยก้�ดเย่ยร์	 (ประเที่ศไที่ย)	ซ่ึ�งความต่้องการของต่ลาดจะแปรผู้ัน้ต่ามภาวะเศรษัฐกิจ	และการที่่องเที่่�ยวใน้ประเที่ศที่่�จะส่งผู้ลโดยต่รง 
ต่่อปริมาณการเพิ�มขึ�น้หรือลดลงของเที่่�ยวบิน้ของสายการบิน้ต่่าง	ๆ

1.2.4 การจัดหุ้าวัตถื้ดิบัสำหุ้รับักระบัวนการผู้ลิต
ก้�ดเย่ยร์ม่โรงงาน้สำหรับผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์	ยางเครื�องบิน้	และหล่อดอกยางเครื�องบิน้	จำน้วน้หน้ึ�งแห่งต่ั�งอย้่ที่่�จังหวัดปทีุ่มธาน้่
บริษััที่ฯ	จัดหาวัต่ถืุดิบที่่�สำคัญที่่�ใช้ใน้การผู้ลิต่จากหลายแหล่ง	วัต่ถืุดิบทีุ่กชน้ิดที่่�ใช้ใน้การผู้ลิต่จะต่้องผู้่าน้การต่รวจสอบและได้รับการอนุ้มัต่ิจาก 

ก้�ดเย่ยร์	ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	ประเที่ศสหรัฐอเมริกา	และก้�ดเย่ยร์	อิน้โน้เวชั�น้	เซ่น้เต่อร์	ประเที่ศลักเซ่มเบอร์ก	รวมถืึงก้�ดเย่ยร์	โอเร่ยน้ที่์	คอมปะน้่	ประเที่ศ
สิงคโปร์	ก่อน้ที่่�จะน้ำมาใช้ใน้เป็น้วัต่ถืุดิบหลักที่่�สำคัญใน้การผู้ลิต่	ได้แก่	ยางธรรมชาต่ิ	(Natural	Rubber)	ยางสังเคราะห์	(Synthetic	Rubber)	เส้น้ใย
สังเคราะห์	(Nylon	Fabric)	สารเคม่ต่่าง	ๆ 	น้�ำมัน้ผู้สมยาง	ผู้งคาร์บอน้แบล็ค	(Carbon	Black)	เส้น้ใยเหล็ก	(Steel	Cord)	เส้น้ลวดขอบยาง	(Bead	Wire)	
และวัต่ถืุดิบอื�น้	ๆ

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

1.2.5 ท่รัพย์สินท่ี�ใช�ในการประกอบัธ้รกิจ 

• ทรัพย์สินถาวรหลััก
ม้ลค่าสิน้ที่รัพย์หลักของบริษััที่	ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	ม่รายละเอ่ยดของสิน้ที่รัพย์ที่่�สำคัญ	ดังน้่�

ปีระเภทสิินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิิทธิ์ิ� มูลค่่าตามบััญชีี (ล้านบัาท) ภาระผููกพัน

1 ที่่�ดิน้และอาคาร บริษััที่เป็น้เจ้าของ 1,117 ไม่ม่

2 เครื�องจักรอุปกรณ์และเครื�องมือ บริษััที่เป็น้เจ้าของ 2,706 ไม่ม่

3 เครื�องต่กแต่่งต่ิดต่ั�งและอุปกรณ์สำน้ักงาน้ บริษััที่เป็น้เจ้าของ 17 ไม่ม่

4 ยาน้พาหน้ะ บริษััที่เป็น้เจ้าของ 6 ไม่ม่

5 งาน้ระหว่างก่อสร้างและสิน้ที่รัพย์ระหว่างต่ิดต่ั�ง บริษััที่เป็น้เจ้าของ 1,190 ไม่ม่

รวม 5,036

• สินทรัพย์ ไม่ม่ต์ัวต์น (สิทธุิบัต์ร สัมปทาน ลัิขสิทธุิ� เคร่�องหมายการค�า)
-ไม่ม่-

นโยบายการลังทุนในบริษััทย่อยแลัะบริษััทร่วม
บริษััที่ไม่ม่การดำเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม

นโยบายสินเชิ่�อการค�า (Credit Policy)
ก้�ดเย่ยร์ ได้กำหน้ดหลักเกณฑ์์การปฏิิบัต่ิที่่�ชัดเจน้ใน้การบริหารสิน้เชื�อการค้า	โดยม่น้โยบายสิน้เชื�อการค้า	(Credit	Policy)	เพื�อลดความเส่�ยง 

ด้าน้เครดิต่ให้กับบริษััที่ฯ	พร้อมที่ั�งม่การพิจารณาที่บที่วน้น้โยบายสิน้เชื�อการค้าอย่างที่ัน้ท่ี่วงที่่เพื�อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษัฐกิจและการแข่งขัน้ใน้ต่ลาด	 
การกำหน้ดวงเงิน้เครดิต่	และการกำหน้ดเงื�อน้ไขการชำระเงิน้ต่้องสอดคล้องกับปริมาณและม้ลค่าผู้ลิต่ภัณฑ์์ซ่ื�อจากใน้กลุ่ม	ความสามารถืใน้การชำระหน้่�	 
และพิจารณาต่ามความเส่�ยงของล้กค้าแต่่ละราย	

โดยที่ั�วไป	บริษััที่ฯ	พิจารณาระยะเวลาการให้สิน้เชื�อ	30-90	วัน้

อัต์ราส่วนหมุนเว่ยนลั้กหน่�แลัะระยะเวลัาเก็บหน่�

2564 2563

อัต่ราส่วน้หมุน้เว่ยน้ล้กหน้่�การค้า	(AR	Turnover)	(เที่่า) 6.36 5.47

ระยะเวลาเก็บหน้่�เฉล่�ย	(Collection	Period)	(วัน้) 57 67
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คำอธุิบายอัต์ราส่วนหมุนเว่ยนลั้กหน่�แลัะระยะเวลัาเก็บหน่�
อัต่ราส่วน้หมุน้เว่ยน้ล้กหน่้�การค้าปี	2564	อย่้ท่ี่�	6.36	เที่่า	โดยปรับต่ัวเพิ�มขึ�น้จาก	5.47	เที่่าใน้ปีก่อน้	ส่งผู้ลให้ระยะเวลาเก็บหน้่�เฉล่�ยลดลงจาก	 

67	วัน้	เป็น้	57	วัน้	ปัจจัยหลักที่่�ที่ำให้ระยะเวลาเก็บหน้่�เฉล่�ยลดลงเกิดจากการธุรกิจเริ�มฟื่่�น้ต่ัวจากสถืาณการณ์การแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	

1.3 โครงสร�างการถืือหุ้้�น

ก้�ดเย่ยร์	ประเที่ศไที่ย	ม่ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	74,000,000	บาที่	ม้ลค่าหุ้น้ที่่�ต่ราไว้หุ้น้ละ	10	บาที่	รวม	7,400,000	หุ้น้	เป็น้หุ้น้สามัญที่่�ม่สิที่ธิออกเส่ยง
ที่ั�งหมด	โดยสิที่ธิออกเส่ยง	1 หุ้น้เที่่ากับ	1 เส่ยง	ก้�ดเย่ยร์	ประเที่ศไที่ยเป็น้บริษััที่	ใน้เครือของเดอะก้�ดเย่ยร์	ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	ซ่ึ�งถืือหุ้น้ใน้บริษััที่	ที่ั�งสิ�น้	
4,948,418	หุ้น้	คิดเป็น้ร้อยละ	66.87	ของหุ้น้ที่ั�งหมดของบริษััที่	จำน้วน้หุ้น้ที่่�เหลือร้อยละ	33.13	ถืือโดยผู้้้ถืือหุ้น้รายย่อย

เดอะก้�ดเย่ยร์	 ไที่ร์	 แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่ก้�ดเย่ยร์	 เป็น้หน้ึ�งใน้บริษััที่ผู้้้ผู้ลิต่ยางรถืยน้ต่์รายใหญ่ที่่�ใหญ่ที่่�สุดของโลก	 โดยม่พน้ักงาน้มากกว่า	 
72,000	คน้	โรงงาน้ผู้ลิต่	57	แห่งใน้	23	ประเที่ศที่ั�วโลก	ก้�ดเย่ยร์ม่ศ้น้ย์น้วัต่กรรม	2	แห่ง	ต่ั�งอย้่ที่่�เมืองแอครอน้	รัฐโอไฮโอ	สหรัฐอเมริกา	และเมืองโคลมาร์	เบิร์ก	
ใน้ลักเซ่มเบิร์ก	โดยม่น้โยบายมุ่งพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์	และบริการด้วยเที่คโน้โลย่และกระบวน้การผู้ลิต่ที่่�ล�ำสมัยเพื�อเป็น้ต่้น้แบบมาต่รฐาน้อุต่สาหกรรมยาน้ยน้ต่์

การเป็นเจ�าของของก้�ดเย่ยร์ประเทศไทย

ความสัมพันธุ์กับกลัุ่มธุุรกิจของผ่้�ถ่อหุ�นใหญ่่
เดอะก้�ดเย่ยร์	ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	ได้ให้สิที่ธิใน้การใช้เครื�องหมายการค้า	สิที่ธิบัต่รการผู้ลิต่	และการให้บริการที่างด้าน้เที่คน้ิค	เครื�องจักร	

วัต่ถืุดิบ	เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศและการบริหารงาน้	รวมถืึงน้โยบายการดำเน้ิน้งาน้แก่ก้�ดเย่ยร์	ประเที่ศไที่ย	ดังรายละเอ่ยดที่่�กล่าวไว้ใน้หัวข้อรายการระหว่างกัน้

1.4 จำนวนท่้นจดท่ะเบัียนและท่้นชำระแล�ว

ชี่�อบัริษัท บัริษัท กู�ด้เยียร์ (ปีระเทศไทย) จำกัด้ (มหาชีน)

จำน้วน้หุ้น้จดที่ะเบ่ยน้ 74,000,000	บาที่

จำน้วน้ทีุ่น้ชำระแล้ว 74,000,000	บาที่

หุ้น้สามัญ 7,400,000	หุ้น้

ม้ลค่าหุ้น้ละ 10	บาที่

ต่ลาดหลักที่รัพย์ที่่�จดที่ะเบ่ยน้ ต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย

ชื�อย่อหลักที่รัพย	ของบริษััที่ GYT

• หุ�นประเภทอ่�นท่�ม่สิทธุิหร่อเง่�อนไขแต์กต์่างจากหุ�นสามัญ่
-ไม่ม่-

• ข�อต์กลังระหว่างผ่้�ถ่อหุ�น
-ไม่ม่-

66.87 % 33.13 %
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ผู้้�ถืือหุ้้�น
(1)	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วัน้ปิดสมุดที่ะเบ่ยน้ล่าสุด	วัน้ที่่�	11	ม่น้าคม	2565

ผูู้ถื่อห้้นรายใหญ่ จำนวนห้้น % ของจำนวนห้้นทั�งหมด้

1 The	Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 4,948,418 66.87

2 บริษััที่	บุญเพิ�มพ้น้	จำกัด 419,160 5.66

3 บริษััที่	ศร่ค่ร่เอน้เต่อร์ไพร์ส	จำกัด 209,864 2.84

4 บริษััที่	ศร่พ่�น้้อง	จำกัด 208,240 2.81

5 บริษััที่	บุญที่รง	จำกัด 141,900 1.92

6 บริษััที่	เต่ชะไพบ้ลย์	จำกัด 73,480 0.99

7 บริษััที่	ไที่ยเอ็น้ว่ด่อาร์	จำกัด 102,117 1.38

8 BNP	Paribas	Securities	Services,	London	Branch 64,100 0.87

9 น้างดาราวัลย์	สาลักษัณ์ 33,200 0.45

10 บริษััที่	วรวัฒน้์	จำกัด 33,000 0.45

(2)	กลุ่มผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่ที่่�โดยพฤต่ิการณ์ม่อิที่ธิพลต่่อการกำหน้ดน้โยบายการจัดการหรือการดำเน้ิน้งาน้ของบริษััที่อย่างม่น้ัยสำคัญ

 ผูู้ถื่อห้้นรายใหญ่ จำนวนห้้น % ของจำนวนห้้นทั�งหมด้

The	Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 4,948,418 66.87

(3)	ข้อต่กลงระหว่างผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	(Shareholding	Agreement)	ใน้เรื�องที่่�ม่ผู้ลกระที่บต่่อการออกและเสน้อขายหลักที่รัพย์	หรือการบริหารงาน้ 
ของบริษััที่

-	ไม่ม่-

1.5 การออกหุ้ลักท่รัพย์อื�น

-ไม่ม่-

1.6 การจ่ายเงินปันผู้ล

บริษััที่ฯ	ไม่ม่น้โยบายการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ล	และต่ามข้อบังคับของบริษััที่ฯ	เก่�ยวกับการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ล	ระบุว่า	ห้ามมิให้แบ่งเงิน้ปัน้ผู้ลจากเงิน้ประเภที่อื�น้น้อก
เหน้ือจากเงิน้กำไร	รวมที่ั�งกำไรสะสม	ใน้กรณ่ที่่�บริษััที่ยังม่ยอดขาดทีุ่น้สะสมอย้่	ห้ามมิให้แบ่งเงิน้ปัน้ผู้ล

ข้อม้ลการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ลย้อน้หลัง	3	ปีของบริษััที่

 รอบัผูลปีระกอบัการ ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

กำไรสุที่ธิ	(ล้าน้บาที่) -32.50 -175.87 -60.60

อัต่รากำไรสุที่ธิต่่อหุ้น้	(บาที่) -4.39 -23.17 -8.19

อัต่ราเงิน้ปัน้ผู้ลต่่อหุ้น้	(บาที่) 0 0 0

อัต่ราเงิน้ปัน้ผู้ล	(%) 0 0 0

อัต่ราการจ่ายเงิน้ปัน้ผู้ลต่่อกำไรสุที่ธิ	(%) 0 0 0

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

2.1 ความเสี�ยงต่อการดำเนินธ้รกิจของบัริษััท่

2.1.1 ความเสี�ยงด�านการเงิน

ก) ความเส่�ยงจากอัต์ราแลักเปลั่�ยน
บริษััที่ฯ	ม่ธุรกรรมการส่งออก, น้ำเข้า	และเงิน้ก้้ยืมระยะยาวเป็น้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศ	ซ่ึ�งม่ความเส่�ยงจากอัต่ราแลกเปล่�ยน้เน้ื�องจากม่ล้กหน้่�, เจ้าหน้่�	

และหน้่�สิน้ใน้สกุลเงิน้ต่่างๆ	ธุรกรรมส่วน้ใหญ่ของบริษััที่เป็น้สกุลเงิน้ดอลลาร์สหรัฐ
กำไร/ขาดทุี่น้จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้ใน้งบกำไรขาดทุี่น้มาจากการเปล่�ยน้แปลงมล้ค่าของสิน้ที่รัพย์/หน้่�สนิ้ที่่�เป็น้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศ	บรษิัทัี่ฯ รบัร้้กำไร	

(ขาดทีุ่น้)	จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้สุที่ธิดังน้่�;

ล้านบัาท 2564 2563 2562

กำไร	(ขาดทีุ่น้)	จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้,	สุที่ธิ 18.00 16.26 11.36

บริษััที่ฯ	ไม่ม่น้โยบายใน้การใช้อนุ้พัน้ธ์ที่างการเงิน้เพื�อบริหารความเส่�ยงอัน้เกิดจากความผู้ัน้ผู้วน้จากอัต่ราแลกเปล่�ยน้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศ	 
อย่างไรก็ต่ามผู้้้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปล่�ยน้เงิน้ต่ราต่่างประเที่ศล่วงหน้้าเพื�อป้องกัน้ความเส่�ยงที่่�อาจเกิดขึ�น้จากความผัู้น้ผู้วน้ของอัต่รา 
แลกเปล่�ยน้เป็น้เฉพาะกรณ่

ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	พ.ศ.	2564	บริษััที่ฯ	ไม่ม่สัญญาซ่ื�อขายเงิน้ต่ราต่่างประเที่ศล่วงหน้้าที่่�เปิดสถืาน้ะไว้

ข) ความเส่�ยงจากอัต์ราดอกเบ่�ย
บรษัิัที่ฯ	ไดด้อกเบ่�ยรบัจากเงิน้สดและรายการเที่ย่บเที่า่เงิน้สด	และเงิน้ลงทุี่น้ระยะสั�น้	บริษััที่	บริหารความเส่�ยงจากอตั่ราดอกเบ่�ยโดยการฝ่ากเงิน้สด	

รายการเที่่ยบเที่่าเงิน้สด	และเงิน้ลงทีุ่น้โดยให้ม่ระยะเวลาครบกำหน้ดไถื่ถือน้และอัต่ราดอกเบ่�ยที่่�แต่กต่่างกัน้	บริษััที่ฯ	ไม่ม่สิน้ที่รัพย์ที่่�ต้่องอ้างอิงอัต่ราดอกเบ่�ย
อย่างม่สาระสำคัญ

ค) ความเส่�ยงจากสินเชิ่�อ
เน้ื�องจากบริษััที่ฯ	ม่ล้กค้าจำน้วน้มากรายซ่ึ�งครอบคลุมถืึงล้กค้าที่่�เป็น้ผู้้้ผู้ลิต่	ผู้้้จัดจำหน้่ายและผู้้้บริโภค	ซ่ึ�งบริษััที่ฯจะพิจารณาความเส่�ยงจาก 

สิน้เชื�อเป็น้แต่่ละรายล้กค้า	โดยพิจารณาจากผู้ลการจัดระดับความน้่าเชื�อถืือใน้กรณ่ท่ี่�ล้กค้าม่การถ้ืกจัดระดับดังกล่าวอย่างเป็น้อิสระ	ใน้กรณ่ที่่�ล้กค้าไม่ม่ 
การถื้กจัดระดับความน้่าเชื�อถืือ	บริษััที่ฯจะใช้การควบคุมความเส่�ยงเพื�อประเมิน้คุณภาพสิน้เชื�อของล้กค้า	โดยพิจารณาจากสถืาน้ะที่างการเงิน้, ประสบการณ์
ใน้อด่ต่	และปัจจัยอื�น้ๆ		ซ่ึ�งการประเมิน้ความเส่�ยงแต่่ละรายเป็น้ไปต่ามข้อกำหน้ดโดยบอร์ดบริหาร ซ่ึ�งฝ่่ายบริหารได้ม่การควบคุมด้แลการปฏิิบัต่ิให้เป็น้ไปต่าม 
ข้อบังคับเก่�ยวกับการให้สิน้เชื�อกับล้กค้าอย้่เสมอ	ดังน้ั�น้ฝ่่ายบริหารเชื�อว่าไม่ม่ความเส่�ยงจากการให้สิน้เชื�อใน้ล้กหน้่�การค้ามากไปกว่าจำน้วน้ที่่�สำรองไว้เผู้ื�อ 
การเร่ยกชำระหน้่�ไม่ได้	

บริษััที่ฯ	ไม่ม่ความเส่�ยงจากการกระจุกต่ัวของสิน้เชื�อที่่�เก่�ยวข้องกับเงิน้สดและรายการเที่่ยบเท่ี่าเงิน้สดบริษััที่ ฝ่ากเงิน้ไว้กับสถืาบัน้ที่างการเงิน้ 
ที่่�น่้าเชื�อถืือหลายแหง่	โดยน้โยบายของบรษิัทัี่	จะจำกดัความเส่�ยงโดยการกระจายเงนิ้ฝ่ากไมจ่ำกดัเฉพาะสถืาบนั้การเงนิ้แห่งใดแหง่หน้ึ�ง	และสำหรบัเงิน้สดสว่น้เกนิ้
จะน้ำไปลงทีุ่น้ใน้เงิน้ลงทีุ่น้ที่่�ม่ความเส่�ยงต่�ำหรือเงิน้ลงทีุ่น้ที่่�ม่ความน้่าเชื�อถืือส้งที่่�ครบกำหน้ดชำระ	90	วัน้	บริษััที่ ไม่เคยประสบผู้ลขาดทีุ่น้จากเงิน้ลงทีุ่น้ดังกล่าว

ง) ความเส่�ยงด�านสภาพคลั่อง
บริษััที่ฯ	บริหารจำน้วน้เงิน้สดที่่�ม่อย่างเพ่ยงพอและเงิน้ลงทีุ่น้ใน้หลักที่รัพย์ที่่�ม่ต่ลาดรองรับโดยการหาแหล่งเงิน้ทีุ่น้แสดงให้เห็น้ได้จากการที่่�ม่วงเงิน้

ใน้การก้้ยืมที่่�ได้ม่การต่กลงไว้แล้วอย่างเพ่ยงพอ	และความสามารถืใน้การปิดสถืาน้ะที่างการต่ลาด

2.1.2 ความเสี�ยงด�านวัตถื้ดิบั
	บริษััที่ฯ	จัดซ่ื�อวัต่ถืุดิบเพื�อใช้ใน้การผู้ลิต่	ทัี่�งจากผู้้้ค้าใน้ประเที่ศและต่่างประเที่ศ	ยางธรรมชาต่ิ	ยางสังเคราะห์	ผู้งคาร์บอน้ด์แบล็ค	เส้น้ใยสังเคราะห์	 

และเคมภ่ณัฑ์์ต่่างๆ	เปน็้วตั่ถืดุบิที่่�สำคญัใน้การผู้ลติ่ยางรถืยน้ต่	์ซ่ึ�งวตั่ถืดุบิใน้แต่่ละชน้ดิสามารถืจดัหาไดจ้ากผู้้ผู้้ลติ่ที่ั�งใน้ประเที่ศและต่่างประเที่ศ	บริษัทัี่ฯ	ไดก้ำหน้ด
น้โยบายการจัดซ่ื�อวัต่ถุืดิบ การประเมิน้คุณภาพ	การบริหารจัดการวัต่ถุืดิบอย่างเป็น้ระบบ และจัดที่ำแผู้น้รองรับกรณ่เกิด	ภาวะการขาดแคลน้วัต่ถุืดิบ	หรือ 
ความผู้ัน้ผู้วน้ของราคาวัต่ถืุดิบ	บริษััที่ร่วมมือกับบริษััที่ใน้เครือก้�ดเย่ยร์ใน้กลุ่ม	ประเที่ศอาเซ่่ยน้	เพื�อป้องกัน้และบริหารความเส่�ยงที่่�อาจเกิดจากการขาดแคลน้
วัต่ถืุดิบและการผู้ัน้ผู้วน้ของราคา	วัต่ถืุดิบร่วมกัน้	ซ่ึ�งจากความร่วมมือกัน้น้่�	ที่ำให้บริษััที่	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
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2.1.4 ความเสี�ยงจากการท่ี�ธ้รกิจถื้กขับัเคลื�อนโดยบัริษััท่แม่ เช่น ด�านวิศวกรรม องค์ความร้� (know-how) เครื�องหุ้มายการค�า อื�นๆ 
เป็นต�น

บริษััที่ฯ	จะกำหน้ดวัต่ถุืประสงค์และกลยุที่ธ์การดำเน้ิน้งาน้เองโดยใช้กลยุที่ธ์โดยรวมของกลุ่มเป็น้แน้วที่าง	ซ่ึ�งวัต่ถุืประสงค์โดยที่ั�วไปน้ั�น้จะเน้้น้ไปที่่� 
การปรับปรุงกระบวน้การผู้ลิต่เพื�อให้ได้ต่้น้ทุี่น้การผู้ลิต่ที่่�ต่�ำที่่�สุดใน้ขณะที่่�สามารถืส่งมอบผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพด่ที่่�สุด	ต่ลอดจน้การพัฒน้าความสัมพัน้ธ์ 
กับต่ัวแที่น้จำหน้่ายใน้ประเที่ศ

2.1.5 ความเสี�ยงจากเชื�อโควิด-19 ระบัาดและผู้ลกระท่บัต่อบัริษััท่

ใน้ปี	2564	บริษััที่ฯ	ยังคงมาต่รการใน้การรับมือกับการระบาดของโควิด-19	ใน้การด้แลสุขภาพและความเป็น้อย่้ที่่�ด่ของพนั้กงาน้	ล้กค้า	และสังคม  
แม้จะม่ความที่้าที่ายที่่�ส่งผู้ลกระที่บที่ั�งอุต่สาหกรรมการบิน้และยางรถืยน้ต่์สำหรับผู้้้บริโภค	บริษััที่ได้ส่งมอบผู้ลิต่ภัณฑ์์ซ่ึ�งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับต่ำแหน้่ง
ของเราใน้ต่ลาด

2.2 ความเสี�ยงด�านการตลาด

2.2.1 ตลาดโรงงานประกอบัรถืยนต์ (Original Equipment Market: OEM)

ความเส่�ยงด้าน้การต่ลาดของต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต์่	คือ	การแปรผัู้น้ต่ามต่ลาดรถืยน้ต์่	ซ่ึ�งความต้่องการใช้ยางรถืยน้ต์่ของต่ลาด	OEM	 
ขึ�น้อย่้กับปรมิาณการผู้ลิต่รถืยน้ต่ข์องผู้้ป้ระกอบธุรกจิยาน้ยน้ต่ท์ี่่�มฐ่าน้การผู้ลติ่ใน้ประเที่ศ	น้อกจากน้่�ต่ลาดรถืยน้ต่ย์งัขึ�น้อย่้กับปัจจยัภายน้อกซ่ึ�งควบคุมไม่ได้	

เช่น้สถืาน้การณ์โรคระบาดโควิด ซ่ึ�งส่งผู้ลต่่อการต่ัดสิน้ใจซ่ื�อรถืของผู้้้บริโภค	ซ่ึ�งกระที่บยอดขายรถืโดยต่รงต่่อบริษััที่ผู้้้ผู้ลิต่รถืยน้ต่์ต่่อเน้ื�องมาตั่�งแต่่ปี 2562	
จน้ถืึงปัจจุบัน้	สถืาน้การณ์โรคระบาดโควิดยังกระที่บต่่อระบบขน้ส่งสิน้ค้าระหว่างประเที่ศ	และปัญหาการขาดแคลน้เซ่มิคอน้ดักเต่อน้์	(แผู้งวงจรอิเลกที่รอน้ิคส์)	 
ท่ี่�เป็น้สิ�น้ส่วน้สำคัญใน้การผู้ลิต่รถืยน้ต์่	ที่ำให้กระที่บต่่อการแผู้น้การผู้ลิต่รถืยน้ต่์ใน้ประเที่ศไที่ยต่�ำกว่าเป้าหมายที่่�ตั่�งไว้	ส่งผู้ลต่่อการขาดแคลน้แรงงาน้ใน้ภาค
อุต่สาหกรรม	และการหยุดการผู้ลิต่ชั�วคราวของหลายบริษััที่ผู้้้ผู้ลิต่รถืยน้ต่์	ซ่ึ�งก้�ดเย่ยร์ ได้ประเมิน้ความเส่�ยงใน้จุดน่้�ไว้แล้ว	และบริหารจัดการความเส่�ยงด้วย 

การเพิ�มยอดจำหน้่ายใน้ต่ลาดอื�น้	รวมถืึงการหาฐาน้ล้กค้าใน้อน้าคต่ของต่ลาด	OEM	เพิ�มมากขึ�น้
สัดส่วน้รายได้ของต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต่์ดังน้่�

สิัด้สิ่วนรายได้้ 2564 2563 2562

ต่ลาดโรงงาน้ประกอบรถืยน้ต่์ 8% 11% 13%

2.2.2 ตลาดยางรถืยนต์ท่ดแท่น (Replacement Market)
ความต่้องการใช้ยางรถืยน้ต์่ใน้ต่ลาดยางรถืยน้ต์่ที่ดแที่น้	(Replacement	Market)	ขึ�น้อย้่กับปริมาณรถืใน้ประเที่ศไที่ยและจำน้วน้กิโลเมต่ร 

ที่่�ขับเคลื�อน้	จำน้วน้รถืยน้ต่์ที่่�จดที่ะเบ่ยน้ใน้ประเที่ศไที่ยเพิ�มขึ�น้อย่างต่่อเน้ื�องใน้ช่วงหลายปีที่่�ผู้่าน้มา	แต่่ผู้้้บริโภคเริ�มชะลอการเปล่�ยน้ยางรถืยน้ต่์
น้อกจากน้ั�น้จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด19	ส่งผู้ลให้อัต่ราการว่างงาน้ส้งขึ�น้	ผู้้้บริโภคขาดความเชื�อมั�น้และเกิดความกังวลต่่อรายได้ 

ที่่�จะเกิดขึ�น้ใน้อน้าคต่	และกระที่บต่่อการบริโภคใน้กิจกรรมที่างเศรษัฐกิจส่วน้ใหญ่ต่ามมา	ซ่ึ�งต่ลาดรถืยน้ต์่เป็น้อ่กกลุ่มที่่�ได้รับผู้ลกระที่บเน้ื�องจากเป็น้สิน้ค้า
ฟืุ่่มเฟื่่อยที่่�ม่ราคาส้ง	

จำน้วน้แบรน้ด์ของยางและผู้้้จัดจำหน้่ายยางรถืยน้ต่์ใน้ประเที่ศไที่ยที่่�เพิ�มส้งขึ�น้	ที่ำให้ต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ม่ภาวะการแข่งขัน้ที่่�ส้งขึ�น้ต่ามไปด้วย	 
โดยเฉพาะการเข้ามาที่ำต่ลาดของยางรถืยน้ต่์ของแบรน้ด์อื�น้ซ่ึ�งใช้กลยุที่ธ์ราคาที่ำให้ภาวะการแข่งขัน้ใน้ต่ลาดส้งมากยิ�งขึ�น้	อ่กปัจจัยหน้ึ�งคือราคาวัต่ถืุดิบที่่�เป็น้
ปัจจัยหลักของยุที่ธศาสต่ร์ด้าน้ราคา

ความผู้นั้ผู้วน้ของราคาวตั่ถืดุบิกเ็ปน็้องคป์ระกอบที่่�มผู่้ลอยา่งมากต่่อผู้ลกำไรของบรษัิัที่	ความเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวขอ้งนั้�น้ลดลงดว้ยกลยทุี่ธก์ารกำหน้ดราคา
ที่่�แม่น้ยำ

เน้ื�องจากสภาวะต่ลาดที่่�ม่ความไม่แน่้น้อน้	ก้�ดเย่ยร์จึงมุ่งเน้้น้กลยุที่ธ์การขยายช่องที่างการจัดจำหน่้ายให้ครอบคลุมกับความต้่องการของผู้้้บริโภค 
และเพิ�มการรับร้้แบรน้ด์	เพื�อรักษัาความยืดหยุ่น้ใน้การดำเน้ิน้งาน้

สัดส่วน้รายได้ของต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ดังน้่�

สิัด้สิ่วนรายได้้ 2564 2563 2562

ต่ลาดยางรถืยน้ต่์ที่ดแที่น้ 57% 59% 45%

2.2.3 ตลาดยางเครื�องบัิน

ปจัจยัเส่�ยงสำหรบัต่ลาดยางเครื�องบนิ้ยังคงเก่�ยวขอ้งกบัมาต่รการควบคมุการต่ดิเชื�อไวรสั	Covid-19	ดว้ยระดบัการฉ่ดวคัซ่น่้ที่่�เพิ�มขึ�น้และผู้ลกระที่บ
ต่อ่ระบบสาธารณสุขที่่�ลดลง	จึงคาดว่าจะม่การผู้่อน้คลายข้อจำกดัต่า่งๆ	ซ่ึ�งจะส่งผู้ลด่ต่่อต่ลาดภายใน้ประเที่ศ	และจะสามารถืขับเคลื�อน้การเต่บิโต่สำหรับต่ลาด
ต่่างประเที่ศใน้อน้าคต่
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ความต่้องการเครื�องบิน้ใหม่ม่อัต่ราการเต่ิบโต่ส้งสุดอย้่ใน้ภ้มิภาคเอเช่ยแปซ่ิฟื่ิก	โดยเฉพาะใน้ประเที่ศจ่น้	อิน้โดน้่เซ่่ย	และอิน้เด่ย	คาดว่าต่ลาดจะกลับมา
เต่ิบโต่อย่างต่่อเน้ื�อง	เน้ื�องจากการต่ิดเชื�อลดลงหรือส่งผู้ลกระที่บน้้อยลง	ซ่ึ�งน้ำไปส้่การผู้่อน้คลายข้อจำกัดการเดิน้ที่างของรัฐบาล

การกลับมาบิน้ของเครื�องบิน้โบอิ�ง	737	Max	ทัี่�วทัี่�งภ้มิภาคเมื�อเร็วๆ	น้่�	ม่ความเก่�ยวข้องกับความต่้องการของยางที่่�ผู้ลิต่ใน้โรงงาน้ใน้ประเที่ศไที่ย 
ของเรา	น้อกจากน้่�	การเพิ�มเที่คโน้โลย่เรเดย่ลใน้การผู้ลิต่ที่ที่่�มากขึ�น้ของต่ลาดที่ำให้ความต้่องการยางเรเดย่ลที่่�ผู้ลิต่ขึ�น้จากอุปกรณ์เรเดย่ลใน้โรงงาน้ประเที่ศไที่ย
ส้งขึ�น้ต่ามลำดับ

สัดส่วน้รายได้ของต่ลาดยางเครื�องบิน้ดังน้่�

 สิัด้สิ่วนรายได้้ 2564 2563 2562

ต่ลาดยางเครื�องบิน้ 35% 30% 41%

2.2.4 ความเสี�ยงต่อการลงท่้นของผู้้�หุ้ลักท่รัพย์
บริษััที่	เดอะ	ก้�ดเย่ยร์ไที่ร์	แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	จำกัด	ที่่�จดที่ะเบ่ยน้และต่ั�งอย้่ใน้สหรัฐอเมริกา	ถืือหุ้น้ของบริษััที่จำน้วน้ร้อยละ	66.79	ของจำน้วน้หุ้น้

ที่่�ออกจำหน่้าย	ดังน้ั�น้	บริษััที่จึงอย้่ภายใต่้การควบคุมของ	บริษััที่เดอะ	ก้�ดเย่ยร์ ไที่ร์แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	จำกัด	ใน้การดำเน้ิน้กิจการและการบริหารงาน้ 
ของบริษััที่	บริษััที่ฯ	ต่้องอาศัยความร่วมมือกับบริษััที่	เดอะ	ก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์	รับเบอร์	คอมปะน้่	จำกัด	ใน้ด้าน้เที่คโน้โลย่ใน้การผู้ลิต่	เที่คโน้โลย่ที่างด้าน้วัต่ถืุดิบ	
การพัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์	การจำหน้่ายผู้ลิต่ภัณฑ์์	เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศและการบริหารงาน้	การพึ�งพาน้ั�น้บริษััที่	ม่ความเส่�ยงใน้ดำเน้ิน้ธุรกิจอย่างต่่อเน้ื�องถื้าหาก
ม่การเปล่�ยน้แปลงจากผู้้้ถืือหุ้น้หลักของบริษััที่

2.3 ความเสี�ยงจากโรคระบัาด

ใน้ปี	2564	จากสถืาน้การณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน้า	2019	ที่ั�วโลก	บริษััที่ฯ	ยังคงมาต่รการใน้การรับมือกับการระบาดของโควิด-19	 
ใน้การด้แลสุขภาพและความเป็น้อย่้ที่่�ด่ของพน้ักงาน้	ล้กค้า	และสังคม	และได้ม่การวางแผู้น้ความต่่อเน้ื�องที่างธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan)	รวมถึืง 
ให้ความสำคัญอย่างยิ�งใน้เรื�องความปลอดภัยของพนั้กงาน้	ล้กค้าและผู้้้เก่�ยวข้อง	โดยม่อุปกรณ์และระบบเที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศสำหรับพนั้กงาน้ที่่�เก่�ยวข้อง 
เพื�อให้สามารถืที่ำงาน้จากที่่�บ้าน้ได้	น้อกจากน้่�ยังม่การใช้มาต่รการป้องกัน้	Covid-19	เพื�อความปลอดภัยของผู้้้ที่่�ที่ำงาน้ใน้โรงงาน้และสำน้ักงาน้ทีุ่กคน้

2.4 ความเสี�ยงจากการค�ำประกัน

บริษััที่ฯ	ได้วางหนั้งสือค�ำประกัน้กับกรมสรรพากรจำน้วน้	139	ล้าน้บาที่	เพื�อให้กรมสรรพากรสามารถืคืน้เงิน้ภาษั่ม้ลค่าเพิ�มจำน้วน้	139	ล้าน้บาที่ 
ให้แก่บริษััที่ได้ใน้ระหว่างที่่�การต่รวจสอบภาษั่ม้ลค่าเพิ�มยังไม่เสร็จสิ�น้	 โดยบริษััที่ฯได้รับเงิน้ภาษ่ัคืน้ใน้ระหว่างปี	พ.ศ.	2562	ใน้ขณะที่่�การต่รวจสอบยังคง 
ดำเน้ิน้ต่่อไปใน้ปี 2564	และจากการพ้ดคุยกับเจ้าหน้้าที่่�ต่รวจสอบเบื�องต่้น้ยังไม่พบความเส่�ยงที่่�สรรพากรจะม่การยกเลิกการคืน้ภาษั่ดังกล่าว

3. การขับัเคลื�อนธ้รกิจเพื�อความยั�งยืน

3.1 นโยบัายและเป้าหุ้มายการจัดการด�านความยั�งยืน

Goodyear Better Future เป็น้ส่วน้หน้ึ�งของกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจของเรา	เรามุ่งเน้้น้ไปที่่�ประเด็น้สำคัญหลายประการที่่�ช่วยขับเคลื�อน้ผู้ลลัพธ์ที่างธุรกิจ 
ที่่�ยั�งยืน้

วิสัยท่ัศน์ของเรา
สร้้างอนาคตที่่�ดี่กว่่าเพื่่�อให้้โลกก้าว่ไป

ก้�ดเย่ยร์ได้พัฒน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการที่่�ที่ำให้โลกก้าวไปข้างหน้้า	ตั่�งแต่่ยาน้พาหน้ะต่อบสน้องฉุกเฉิน้ที่่�ช่วยช่วิต่ใน้แต่่ละวัน้ไปจน้ถืึงเครื�องบิน้ที่่�ที่ำให ้
การเดิน้ที่างที่ั�วโลกเป็น้ไปได้ที่ั�งรถืยน้ต์่	SUV	และรถืบรรทุี่กที่่�พาผู้้้คน้กลับบ้าน้ไปหาครอบครัว	ยางก้�ดเย่ยร์ม่บที่บาที่สำคัญใน้การน้ำผู้้้คน้มารวมกัน้และที่ำให้
การขน้ส่งเป็น้ไปได้	

ใน้การแสวงหาการเคลื�อน้ไหวไปข้างหน้้าอย่างไม่หยุดยั�งก้�ดเย่ยร์กำลังพัฒน้าอย่างต่่อเน้ื�องใน้ขณะที่่�เราพยายามปรับปรุงประสิที่ธิภาพของเรา	 
น้อกเหนื้อจากการปรับปรุงคุณภาพของผู้ลิต่ภัณฑ์์อย่างต่่อเน้ื�องและการพัฒน้าเที่คโน้โลย่ที่่�เป็น้น้วัต่กรรมใหม่	ๆ 	แลว้เรายังต้่องที่ำงาน้เพื�อสร้างอน้าคต่ที่่�ดก่วา่
สำหรับโลกรอบต่ัวเรา	

เสาหุ้ลักของเรา
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3.2 การจัดการผู้ลกระท่บัต่อผู้้�มีส่วนได�เสียในหุ้่วงโซ่ค้ณค่าของธ้รกิจ

3.2.1 หุ้่วงโซ่ค้ณค่าของธ้รกิจ 
บรษัิัที่ฯ	คำน้งึถืงึกลุม่ผู้้ม่้สว่น้ไดเ้ส่ย	ต่ลอดจน้บริหารจัดการความยั�งยนื้ของกิจกรรมต่ลอดห่วงโซ่คุ่ณคา่ของธรุกจิ	ไดแ้ก่	การจดัหาวตั่ถืดุบิใน้กระบวน้การ

ผู้ลติ่	การพฒัน้าผู้ลิต่ภัณฑ์์	การจดัซ่ื�อจัดจ้าง	การขน้ส่งผู้ลิต่ภัณฑ์์	และการจัดจำหน่้ายผู้ลติ่ภัณฑ์์และบริการ	เพื�อต่อบสน้องต่่อความต้่องการและความคาดหวัง
ของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทีุ่กฝ่่าย

3.2.2 การวิเคราะหุ้์ผู้้�มีส่วนได�เสียในหุ้่วงโซ่ค้ณค่าของธ้รกิจ
กลุ่มผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยของบริษััที่ฯ	ประกอบด้วยพนั้กงาน้	ชุมชน้	ตั่วแที่น้จำหน่้าย	ผู้้้บริโภค	ภาครัฐ	ผู้้้ถืือหุ้น้	ผู้้้ผู้ลิต่วัต่ถุืดิบ	สื�อสารมวลชน้	และ	NGO	 

โดยม่ประเด็น้สำคัญด้าน้ความยั�งยืน้ที่่�บริษััที่ได้ดำเน้ิน้การ	คือ
1)	บุคลากร	 	สะที่้อน้ถึืงแน้วที่างการดำเนิ้น้งาน้โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็น้ธรรม	การเคารพสิที่ธิมนุ้ษัยชน้	และการปฏิิบัต่ิต่่อแรงงาน้ 

อยา่งเปน็้ธรรม	บรษิัทัี่ใหค้วามสน้บัสน้นุ้วฒัน้ธรรมความปลอดภยั	และคณุภาพชว่ติ่ที่่�ด	่ที่ั�งใน้ขณะปฏิิบตั่งิาน้	และน้อกเวลางาน้	ประสาน้ไปกบัการเร่ยน้ร้น้้โยบาย
ของก้�ดเย่ยร์ที่่�ต่้องปฏิิบัต่ิต่น้ด้วยความซ่ื�อสัต่ย์สุจริต่	และให้ความเคารพต่่อกัน้

2)	ผู้ลิต่ภัณฑ์์	สะท้ี่อน้ถึืงแน้วที่างการดำเนิ้น้งาน้โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็น้ธรรมและความรับผู้ิดชอบต่่อผู้้้บริโภค	ผู้ลิต่ภัณฑ์์ของบริษััที่ 
เป็น้ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพส้ง	และเปี�ยมไปด้วยน้วัต่กรรม	เพื�อต่อบสน้องความต่้องการของล้กค้า	และเป็น้ผู้้้น้ำใน้ต่ลาดกลุ่มเป้าหมายที่่�เราเลือก	ซ่ึ�งเป็น้กลยุที่ธ์
หลักของบริษััที่	เพื�อสร้างความเต่ิบโต่ที่างเศรษัฐกิจอย่างยั�งยืน้	ซ่ึ�งจะสะที่้อน้กลับมาส้่การเต่ิบโต่อย่างแข็งแกร่งของบริษััที่

3)	สิ�งแวดล้อม	สะที่้อน้ถึืงแน้วที่างการดำเนิ้น้งาน้โดยการด้แลรักษัาสิ�งแวดล้อม	และการร่วมพัฒน้าชุมชน้หรือสังคม	บริษััที่เป็น้ส่วน้หน้ึ�งที่่�กระตุ่้น้ 
ความรับผิู้ดชอบด้าน้สิ�งแวดล้อมไปยังล้กค้า	พน้ักงาน้	ผู้้้ถืือหุ้น้	ชุมชน้	และค่้ค้าของบริษััที่	ซ่ึ�งกิจกรรมต่่าง	ๆ	ของบริษััที่สะท้ี่อน้ถึืงความรับผิู้ดชอบสอดคล้อง 
กับวัต่ถืุประสงค์ของบริษััที่ที่่�มุ่งส้่การเต่ิบโต่อย่างยั�งยืน้	

4)	ชุมชน้	สะที่้อน้ถืึงแน้วที่างการดำเน้ิน้งาน้โดยการด้แลรักษัาสิ�งแวดล้อม	และการร่วมพัฒน้าชุมชน้หรือสังคม

3.3 การจัดการด�านความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดล�อม

3.3.1 นโยบัายและแนวปฏิิบััติด�านสิ�งแวดล�อม 
น้โยบายของก้�ดเย่ยร์คือ	ผู้ลิต่	จัดการและกำจัดทิี่�งวัสดุอย่างรับผู้ิดชอบต่่อสิ�งแวดล้อม	โดยที่างบริษััที่กำหน้ดให้พน้ักงาน้ต้่องปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย 

และกฎระเบ่ยบที่่�ม่ผู้ลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด	น้อกจากน้่�ก้�ดเย่ยร์ยังคงมุ่งมั�น้อนุ้รักษั์ที่รัพยากรธรรมชาต่ิและลดของเส่ย	รวมที่ั�งคาดหวังให้พน้ักงาน้ทีุ่กคน้ 
ม่ส่วน้ร่วมใน้ด้าน้การอนุ้รักษั์อย่างยั�งยืน้	

3.3.1 ผู้ลการดำเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม 

การจัดการของเส่ยท่�เกิดจากกระบวนการผ่ลัิต์ยาง 
ของเส่ยที่่�เกิดจากกระบวน้การผู้ลิต่	ประกอบด้วย	ของเส่ยที่่�ไม่เป็น้อัน้ต่ราย	ได้แก่	พลาสต่ิก	และยาง	เศษัไม้	เหล็ก	โลหะ	และของเส่ยที่่�เป็น้อัน้ต่ราย	

ได้แก่	ผู้้าปน้เป่�อน้น้�ำมัน้	สารเคม่หมดอายุ	น้�ำมัน้ใช้แล้ว	หลอดไฟื่ใช้แล้ว	ต่ลับหมึกเครื�องถื่ายเอกสาร	ภาชน้ะปน้เป่�อน้	กระป๋องส่	ก้�ดเย่ยร์จัดการกำจัดของเส่ย 
ที่ั�งสองประเภที่ใน้โรงงาน้อย่างม่ระบบ	โดยม่โรงกำจัดขยะสำหรับแยกขยะแต่่ละชนิ้ดเพื�อขน้ย้ายไปกำจัดต่ามกระบวน้การและมาต่รฐาน้	และม่การต่รวจสอบโดย 
ผู้้้ต่รวจสอบอิสระ	อย่างน้้อยปีละ	2	ครั�งเพื�อให้เป็น้ไปต่ามที่่�กฎหมายกำหน้ด	และเพื�อให้มั�น้ใจวา่	การผู้ลิต่สิน้คา้ของ	ก้�ดเยย่ร์จะไม่กอ่มลพิษัหรอืส่งผู้ลกระที่บใด	ๆ 	 
ที่างด้าน้สิ�งแวดล้อมต่่อชุมชน้ใกล้เค่ยงโรงงาน้

การต์รวจสอบคุณภาพน�ำทิ�งจากกระบวนการผ่ลัิต์
บริษััที่ฯ	ลงทีุ่น้ก่อสร้างและเดิน้ระบบใน้การบำบัดน้�ำเส่ยที่่�เกิดขึ�น้จากกระบวน้การผู้ลิต่	โดยระบบบำบัดน้�ำเส่ยแบบต่กต่ะกอน้	(Activated	sludge)	

อ่กที่ั�งม่การต่รวจวัดคุณภาพน้�ำหลังจากที่ำการบำบัดจากระบบบำบัดน้�ำเส่ยอ่กขั�น้	 เพื�อให้มั�น้ใจว่าน้�ำที่่�เราได้ปล่อยออกส้่ลำรางสาธารณะน้ั�น้ม่คุณภาพ 
ผู้่าน้ต่ามมาต่รฐาน้ที่่�กำหน้ด		พารามิเต่อร์ที่่�ต่รวจ	ได้แก่	ความเป็น้กรดและด่าง	(pH),	บ่โอด่	(BOD),	ซ่่โอด่	(COD),	สารแขวน้ลอย	(SS),	ไฮโดรเจน้ซ่ัลไฟื่ด์	(H2S),	
น้�ำมัน้และไขมัน้	(Oil	&	Grease)	โดยผู้้้ต่รวจสอบภายน้อกทีุ่ก	ๆ	1	เดือน้

การต์รวจสอบคุณภาพอากาศท่�ระบายออกจากโรงงาน
บริษััที่ฯ	 ได้ม่การต่รวจสอบปริมาณการปล่อยอากาศที่่�ระบายออกจากปล่องระบายอากาศที่่�ออกจากโรงงาน้	พารามิเต่อร์ที่่�ต่รวจ	 ได้แก่	 

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

ที่ั�งน้่�	ก้�ดเย่ยร์ไม่ม่ข้อร้องเร่ยน้จากชุมชน้ที่างด้าน้สิ�งแวดล้อมใน้ปีน้่�และ	3	ปีที่่�ผู้่าน้มา	อ่กที่ั�งบริษััที่ฯ	ม่ความมุ่งมั�น้ที่่�จะลดผู้ลกระที่บต่่อสิ�งแวดล้อม
จากการปล่อยก�าซ่เรือน้กระจก	แม้บริษััที่ฯ	ยังไม่ได้จัดที่ำข้อม้ลการปล่อยก�าซ่เรือน้กระจก	แต่่อย่้ระหว่างการศึกษัาเพื�อเต่ร่ยมการเก็บข้อม้ลใน้ปีต่่อไป	 
ส่วน้การจ้างผู้้้ที่วน้สอบจะเริ�มดำเน้ิน้การได้เมื�อม่ข้อม้ลปริมาณก�าซ่เรือน้กระจกแล้ว
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3.4 การจัดการความยั�งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบัายและแนวปฏิิบััติด�านสังคม 
ก้�ดเย่ยร์ยึดถืือต่ามมาต่รฐาน้จรรยาบรรณและกฎหมายส้งสุดใน้การดำเน้ิน้ธุรกิจและการจัดการด้าน้สังคมและสิที่ธิมนุ้ษัยชน้

1. ด�านสิทธุิมนุษัยชิน
เราปฏิิบัต่ิต่ามหลักการต่่อไปน้่�
• การสร้างที่่�ที่ำงาน้ที่่�ทีุ่กคน้ยอมรับซ่ึ�งกัน้และกัน้	ปราศจากการล่วงเกิน้	และการเลือกปฏิิบัต่ิที่่�ผู้ิดกฎหมาย
• การจ้างงาน้โดยสมัครใจ	ห้ามใช้แรงงาน้บังคับ	หรือการค้าแรงงาน้มนุ้ษัย์ทีุ่กร้ปแบบ
• ห้ามใช้ประโยชน้์จากเด็ก	รวมถืึงแรงงาน้เด็ก
• พน้ักงาน้ม่สิที่ธิเข้าร่วมใน้องค์กร	(เช่น้	สหภาพแรงงาน้)	ที่่�ต่น้เองเลือกหรือถือน้ต่ัวจากองค์กรที่่�เข้าร่วมได้
• การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบที่่�ม่ผู้ลบังคับใช้ที่ั�งหมด	เก่�ยวกับค่าจ้างและชั�วโมงที่ำงาน้
• การจัดหาที่่�ที่ำ	งาน้ที่่�ปลอดภัยและมั�น้คง

2. ด�านความปลัอดภัยแลัะอาชิ่วอนามัย
ก้�ดเย่ยร์มุ่งมั�น้การดำเนิ้น้งาน้ใน้โรงงาน้ต่ามข้อกำหน้ดด้าน้ความปลอดภัยสุขอน้ามัย	และสิ�งแวดล้อม	ฝ่่ายบริหารม่หน้้าที่่�ต่รวจสอบให้แน่้ใจว่า 

สิ�งอำน้วยความสะดวกของก้�ดเยย่รจ์ะชว่ยยกระดบัคณุภาพชว่ติ่ใน้ที่่�ที่ำงาน้และใน้ชมุชน้ที่่�ก้�ดเยย่รด์ำเน้นิ้การ	พน้กังาน้ของก้�ดเยย่รม์ห่น้า้ที่่�ใน้การสรา้งวฒัน้ธรรม
ที่่�ช่วยลดความเส่�ยงใน้การบาดเจ็บของต่น้เองเพื�อน้ร่วมงาน้และคน้อื�น้	ๆ 	พน้กังาน้ไม่ควรสละความปลอดภัยหรือสขุภาพของผู้้้ใดรวมถึืงต่น้เอง	เพื�อผู้ลการผู้ลิต่
หรือผู้ลลัพธ์อย่างอื�น้	พน้ักงาน้ทุี่กคน้จะต่้องหยุดที่ำงาน้	แล้วรายงาน้ต่รงต่่อผู้้้จัดการของต่น้เอง	หากที่ราบหรือม่เหตุ่อัน้ควรเชื�อได้ว่าเงื�อน้ไขการที่ำงาน้ 
ม่ความเส่�ยงและน้ำมาซ่ึ�งเป็น้อัน้ต่รายต่่อความปลอดภัย	หรือสุขอน้ามัยของพน้ักงาน้หรือผู้้้อื�น้

3. ด�านการด้แลัแลัะพัฒนาพนักงาน
ก้�ดเย่ยร์เคารพใน้ความสามารถื	ประสบการณ์	วัฒน้ธรรม	และความแต่กต่่างเฉพาะบุคคลของพน้ักงาน้แต่่ละคน้	การรวมที่่มพน้ักงาน้ 

ที่่�มค่วามหลากหลาย	จะชว่ยสน้บัสน้นุ้สภาพแวดล้อมการที่ำงาน้	สรา้งความได้เปร่ยบที่างธรุกจิและเปน็้องคป์ระกอบที่่�จำเปน็้ต่่อความสำเรจ็ของเรา	อก่ที่ั�งบรษิัทัี่ฯ	
มเ่ปา้หมายใน้การพัฒน้าพนั้กงาน้เพื�อรองรับการเปล่�ยน้แปลงของสถืาน้การณ์โลก	รวมที่ั�งจัดให้มก่ารสำรวจความผู้ก้พนั้พนั้กงาน้	(Associate	Pulse	Survey)	
เพื�อน้ำผู้ลสำรวจที่่�ได้มาพัฒน้าและส่งเสริมพน้ักงาน้ใน้ด้าน้ต่่างๆ

3.4.2 ผู้ลการดำเนินงานด�านสังคม

ด�านสิทธุิมนุษัยชิน บริษััที่ฯ	ม่การดำเน้ิน้งาน้ด้าน้สิที่ธิมนุ้ษัยชน้ที่่�สำคัญดังน้่�	
• บริษััที่ฯ	ไม่ม่การใช้แรงงาน้ที่่�ผิู้ดกฎหมาย	ห้ามไม่ให้ม่การใช้แรงงาน้เด็ก	อ่กที่ั�งบริษััที่ฯ	สน้ับสนุ้น้โครงการฝึ่กงาน้ของนั้กศึกษัา	และโครงการอื�น้

ใน้ลักษัณะเด่ยวกัน้ต่ามที่่�กฎหมายกำหน้ด
• บริษััที่ฯ	ม่การดำเน้ิน้การด้าน้การบริหารจัดการด้าน้สิที่ธิมนุ้ษัยชน้ครอบคลุมโรคระบาดอุบัต่ิใหม่	โดยเฉพาะไวรัส	Covid-19	ม่การจัดให้ม่

อุปกรณ์ป้องกัน้ที่่�จำเป็น้	อาที่ิ	หน้้ากากอน้ามัย	เจลแอลกอฮอล์	การปรับเวลาที่ำงาน้ให้เหมาะสม	และการที่ำงาน้จากที่่�บ้าน้
• บริษััที่ฯ	ดำเน้ิน้การต่ามกฎหมายความปลอดภัย	อาช่วอน้ามัย	และสภาพแวดล้อมใน้การที่ำงาน้	จัดให้ม่การให้ความร้้	ฝ่ึกซ่้อม	ต่ามระเบ่ยบ

ปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับความปลอดภัยใน้การที่ำงาน้	จัดหาการใช้อุปกรณ์ป้องกัน้	น้ำเที่คโน้โลย่สมัยใหม่มาใช้เพื�อลดความเส่�ยง	รวมที่ั�งจัดให้ม่การต่รวจสุขภาพประจำ
ปีต่ามปัจจัยเส่�ยง	และการต่รวจวัดสุขภาพพื�น้ฐาน้ก่อน้การที่ำงาน้ประจำวัน้		

• บรษิัทัี่ฯ	เปดิโอกาสให้มก่ารสื�อสารระหว่างผู้้บ้รหิารและพนั้กงาน้	ใน้การเจรจาสิที่ธปิระโยชน์้ของพนั้กงาน้กับบรษิัทัี่ฯ	ผู่้าน้สหภาพแรงงาน้พนั้กงาน้	

ด�านความปลัอดภัยแลัะอาชิ่วอนามัย
• ปฏิิบัต่ิต่ามข้อบังคับ	และกฏิหมายเก่�ยวกับความปลอดภัย	อาช่วอน้ามัยและสิ�งแวดล้อม	รวมถืึงการปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รฐาน้ข้อบังคับด้าน้ความ

ปลอดภัย	อาช่วอน้ามัย	และสิ�งแวดล้อมของก้�ดเย่ยร์ที่่�กำหน้ดไว้สำหรับการปฏิิบัต่ิงาน้ที่ั�วโลก
• สน้บัสน้นุ้	และให้ความร้้แก่พน้กังาน้เก่�ยวกับสำนึ้กรกัษัาสิ�งแวดล้อม	และการเสน้อแน้วความคิดเก่�ยวกับการอนุ้รกัษ์ัพลงังาน้	และการที่ำให้ที่่�ที่ำงาน้

ปลอดภัย	และม่สุขอน้ามัยที่่�ด่
• จัดให้ม่มาต่รการป้องกัน้	COVID-19	เช่น้	การคัดกรอง	อุปกรณ์ป้องกัน้	การรักษัาระยะห่างใน้พื�น้ที่่�ส่วน้รวม
• จำน้วน้อุบัต่ิเหตุ่

-	 อุบัต่ิเหตุ่ถืึงขั�น้หยุดงาน้	(OSHA)	6	ราย
-		 อุบัต่ิเหตุ่ปฐมพยาบาลเบื�องต่้น้	(First	Aid)	10	ราย

ด�านการด้แลัพนักงาน
• บริษััที่ฯ	สรรหา	ว่าจ้าง	ฝ่ึกอบรม	จ่ายค่าต่อบแที่น้	เลื�อน้ต่ำแหน้่งและกำหน้ดเงื�อน้ไขการจ้างงาน้	โดยไม่คำน้ึงถึืงความแต่กต่่างอื�น้ใด	และใช้ 

หลักเกณฑ์์ความสามารถื	คุณสมบัต่ิและหลักเกณฑ์์อื�น้ๆ	ที่่�เก่�ยวข้องกับงาน้	เป็น้พื�น้ฐาน้ของการต่ัดสิน้ใจเก่�ยวกับการจ้างงาน้ที่ั�งหมดต่่อพน้ักงาน้
• บริษััที่ฯ	จัดให้ม่การสำรวจความผู้้กพัน้พน้ักงาน้	(Associate	Pulse	Survey)	เพื�อน้ำผู้ลสำรวจที่่�ได้มาพัฒน้าและส่งเสริมพน้ักงาน้ใน้ด้าน้ต่่างๆ
• บริษััที่ฯ	จัดให้ม่	“MD	Red	Box”	เป็น้ช่องที่างท่ี่�พน้ักงาน้ทีุ่กคน้สามารถืแสดงความคิดเห็น้	หรือม่ข้อเสน้อแน้ะใดๆ	สามารถืเสน้อได้โดยต่รง 

ไปที่่�กรรมการผู้้้จัดการ
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ท่านสามารถศึกษัาด้รายลัะเอ่ยดเพิ�มเต์ิมได�ท่�
• ค	้ม่อืจรรยาบรรณใน้การดำเนิ้น้ธรุกิจ	https://investor.goodyear.co.th/storage/download/cg-policy/business-conduct-manual-th.pdf
• ความรับผู้ิดชอบต่่อสังคม	https://www.goodyear.co.th/about-us/corporate	และ	 
https://corporate.goodyear.com/en-US/responsibility.html

• เป้าหมายของก้�ดเย่ยร์	https://corporate.goodyear.com/en-US/responsibility/our-goals.html

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

ภาพรวม
ใน้ปี	2564	บริษััที่ม่ผู้ลประกอบการท่ี่�ด่ใน้หลายๆ	ด้าน้	รวมถืึงการเต่ิบโต่ใน้ส่วน้แบ่งต่ลาดและยอดขาย	บริษััที่ยังคงดำเน้ิน้ธุรกิจอย่างต่่อเน้ื�อง	 

ที่ั�งใน้ส่วน้ของยางเครื�องบิน้	ยางรถืยน้ต่์น้ั�ง	และยางที่่�ผู้ลิต่ให้แก่ผู้้้ผู้ลิต่รถืยน้ต่์ชั�น้น้ำ	(OEM)
ปริมาณการขายยางเครื�องบิน้เพิ�มขึ�น้ถืึง	33%	สะที่้อน้ให้เห็น้ถืึงการฟ่ื่�น้ต่ัวอย่างต่่อเน้ื�องใน้ภาคอุต่สาหกรรมและความต้่องการของต่ลาดที่่�เพิ�มขึ�น้	 

สำหรับปริมาน้การส่งออกของยางรถืยน้ต่์เพิ�มขึ�น้	27%	เกิดจากปริมาณการผู้ลิต่รถืยน้ต่์ที่่�เพิ�มขึ�น้ใน้ต่่างประเที่ศ
บริษััที่ได้ที่ำการปิดโรงงาน้	และหยุดกระบวน้การผู้ลิต่เป็น้การชั�วคราวใน้ช่วงไต่รมาสที่่�	3	การปิดโรงงาน้ดังกล่าว	ที่ำให้เกิดผู้ลกระที่บใน้เชิงลบ 

อย่างม่สาระสำคัญต่่อผู้ลประกอบการของบริษััที่ฯใน้ช่วงไต่รมาส	3	น้่�
บริษััที่ฯ	ยังคงมาต่รการใน้การรับมือกับการระบาดของโควิด-19	ใน้การด้แลสุขภาพและความเป็น้อย่้ที่่�ด่ของพน้ักงาน้	ล้กค้า	และสังคม	ซ่ึ�งยังเป็น้สิ�งที่่� 

ที่างบริษััที่ฯ	ได้ให้ความสําคัญอย่างส้งสุด	และยังคงให้ความสําคัญกับการต่ิดต่ามและเฝ่้าระวังผู้ลกระที่บที่างการเงิน้ใน้ส่วน้ของผู้ลการดาเน้ิน้งาน้ที่ั�งใน้ระยะสั�น้
และระยะยาว	 เพื�อให้แน้่ใจว่าบริษััที่ฯ	ม่สภาพคล่องที่่�เพ่ยงพอและแหล่งที่่�มาของเงิน้ทีุ่น้หมุน้เว่ยน้ม่เพ่ยงพออย่างสม�ำเสมอใน้การดาเน้ิน้ธุรกิจไปจน้กว่า 
ธุรกิจยาน้ยน้ต่์และความต่้องการของต่ลาดยางรถืยน้ต่์และยางเครื�องบิน้จะกลับมาอย้่ใน้สภาวะปกต่ิ

ไฮไลท่์ของการดำเนินงานปี 2564
1)	รายได้จากการขาย:	บริษััที่ฯ	ม่ยอดขายสุที่ธิสำหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	จำน้วน้	4,092	ล้าน้บาที่	เพิ�มขึ�น้เมื�อเที่่ยบกับช่วงเด่ยวกัน้ 

ของปี	2563	จำน้วน้	3,445	ล้าน้บาที่หรือร้อยละ	19
สัดส่วน้รายได้ภายใน้ประเที่ศและส่งออกต่่างประเที่ศแบ่งได้ดังน้่�

2564 2563 2562

รายได้จากการขายและบริการที่่�เก่�ยวข้อง

ภายใน้ประเที่ศ 32% 41% 37%

ส่งออกต่่างประเที่ศ	 68% 59% 63%

รวม 100% 100% 100%

สัดส่วน้รายได้ต่ามประเภที่ของสิน้ค้าแบ่งได้ดังน้่�

2564 2563 2562

รายได้จากการขายและบริการที่่�เก่�ยวข้อง

ยางรถืยน้ต่์น้ั�งใน้ต่ลาดที่ดแที่น้ 57% 59% 45%

ยางที่่�ผู้ลิต่ให้แก่ผู้้้ผู้ลิต่รถืยน้ต่์ชั�น้น้ำ(OEM) 8% 11% 13%

ยางเครื�องบิน้ 35% 30% 42%

รวม 100% 100% 100%

2)	ต่้น้ทีุ่น้ขาย:	ต่้น้ทีุ่น้ขายของบริษััที่	สำหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	คิดเป็น้ร้อยละ	87.4	ของยอดขายสุที่ธิซ่ึ�งต่�ำกว่าเมื�อเที่่ยบกับช่วงเด่ยวกัน้
ของปี	2563	ซ่ึ�งอย้่ที่่�ร้อยละ	88.8	ซ่ึ�งเกิดจากปริมาณการผู้ลิต่ที่่�เพิ�มขึ�น้โดยเฉพาะใน้ส่วน้ของการส่งออกที่่�ด่ขึ�น้

3)	ค่าใช้จ่ายใน้การขายและบริหาร:	ค่าใช้จ่ายใน้การขายและบริหารของบริษััที่	สำหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	เที่่ากับ	534.6	ล้าน้บาที่
4)	สิน้ที่รัพย์:	สิน้ที่รัพย์	ณ	สิ�น้ปี	พ.ศ.	2564	ม่จำน้วน้	7,558	ล้าน้บาที่	ซ่ึ�งเพิ�มขึ�น้	938	ล้าน้บาที่	จาก	6,620	ล้าน้บาที่	ณ	สิ�น้ปี	พ.ศ.	2563

ก.	เงิน้สดและรายการเที่่ยบเที่่าเงิน้สด	จำน้วน้	326	ล้าน้บาที่	ซ่ึ�งน้้อยกว่าปี	2563	อย้่ที่่�จำน้วน้	323	ล้าน้บาที่
ข.	ล้กหน่้�การค้าสุที่ธิจำน้วน้	717	ล้าน้บาที่	เพิ�มขึ�น้ร้อยละ	26	หรือ	148	ล้าน้บาที่	จาก	569	ล้าน้บาที่ใน้ปี	2563	อัต่ราหมุน้เว่ยน้ล้กหน้่�การค้า	

(Account	Receivable	Turnover)	เพิ�มขึ�น้เล็กน้้อยเป็น้	6.36	เที่่าจากระดับปี	2563	เน้ื�องจากยอดคงเหลือของล้กหน้่�เฉล่�ยเพิ�มขึ�น้	ระยะเวลาเก็บหน้่�โดยเฉล่�ย	
(Accounts	receivable	days)	ใน้ปี	2564	ลดลงเป็น้	57	วัน้	จาก	67	วัน้	ใน้ปี	2563
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ค.	สิน้ค้าคงเหลือสุที่ธิม้ลค่า	1,177		ล้าน้บาที่	เพิ�มขึ�น้ร้อยละ	48	หรือ	380	ล้าน้บาที่	จาก	797	ล้าน้บาที่	ใน้ปี	2563	สาเหตุ่หลักมาจากการเพิ�มขึ�น้
ของวัต่ถืุดิบและสิน้ค้าสำเร็จร้ปประเภที่ยางรถืยน้ต่์		ถืึงแม้สิน้ค้าคงเหลือจะเพิ�มขึ�น้	แต่่ระยะเวลาใน้การขายสิน้ค้าโดยเฉล่�ย	(Inventory	Day)	ระหว่างปี	2564	น้ั�น้
ลดลงเป็น้	101	วัน้	จาก	105	วัน้ใน้ปี	2563	เน้ื�องจากยอดขายที่่�เพิ�มขึ�น้ใน้ปี	พ.ศ.2564

ง.	ที่่�ดิน้	อาคารและอุปกรณ์ม้ลค่า	5,036	ล้าน้บาที่	 เพิ�มขึ�น้	678	ล้าน้บาที่	 เมื�อเที่่ยบกับปี	พ.ศ.	2563	 เน้ื�องจากการลงทีุ่น้เพื�อปรับปรุง 
กำลังการผู้ลิต่และข่ดความสามารถืของโรงงาน้ใน้ปี	พ.ศ.	2564

5.	หน้่�สิน้	:	หน้่�สิน้รวม	ณ	สิ�น้ปี	พ.ศ.	2564	ม่จำน้วน้	4,032	ล้าน้บาที่	ซ่ึ�งเพิ�มขึ�น้	959	ล้าน้บาที่	จาก	3,073	ล้าน้บาที่ใน้ปี	พ.ศ.	2563
ก.	เงิน้ก้้ยืมระยะยาวสุที่ธิจากสถืาบัน้การเงิน้แห่งหนึ้�ง	จำน้วน้	392	ล้าน้บาที่	ลดลง	147	ล้าน้บาที่	จาก	539	ล้าน้บาที่	เน้ื�องจากการชำระคืน้ 

ต่ามกำหน้ด
ข.	เจ้าหน้่�การค้าและเจ้าหน้่�อื�น้	1,699	ล้าน้บาที่	เพิ�มขึ�น้จาก	1,073		ล้าน้บาที่ใน้ปี	พ.ศ.	2563	เนื้�องจากเจ้าหน้่�จากการซ่ื�อวัต่ถุืดิบและอุปกรณ์

เครื�องจักร
6.	ขาดทีุ่น้สุที่ธิ:	บริษััที่ม่ผู้ลขาดทีุ่น้	สำหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	จำน้วน้	32	ล้าน้บาที่เมื�อเปร่ยบเที่่ยบกับผู้ลขาดทีุ่น้สุที่ธิใน้งวดเด่ยวกัน้ 

ของปี	2563	จำน้วน้	176	ล้าน้บาที่

ผู้ลการดำเนินธ้รกิจ
(1)	สภาพคล่องที่างการเงิน้

ก.	อัต่ราส่วน้สภาพคล่องลดลงจาก	0.91	ใน้ปี	2563	เป็น้	0.69	ใน้ปี	2564	สาเหตุ่หลักมาจากการเพิ�มขึ�น้ของเงิน้ก้้ยืมระยะสั�น้	เจ้าหน้่�การค้า	 
และเจ้าหน้่�อื�น้

ข.	อัต่ราส่วน้หน้่�สิน้ต่่อส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้ใน้ปี	2564	เพิ�มขึ�น้เป็น้	1.14	เท่ี่า	จาก	0.87	เท่ี่าใน้ปี	2563	สาเหตุ่หลักมาจากการเพิ�มขึ�น้ของเงิน้ก้้ยืม 
ระยะสั�น้จากสถืาบัน้การเงิน้	เจ้าหน้่�การค้า	และเจ้าหน้่�อื�น้

ค.	บริษััที่ปรับปรุงระยะเวลาเก็บเงิน้เฉล่�ยจาก	67	วัน้ใน้ปี	2563	เป็น้	57	วัน้ใน้ปี	2564	เน้ื�องจากยอดขายที่่�เต่ิบโต่ขึ�น้ใน้ปี	2564
ง.	ระยะเวลาขายสิน้ค้าเฉล่�ยลดลงจาก	105	วัน้ใน้ปี	2563	เป็น้	101	วัน้ใน้ปี	2564
จ.	วัน้ชำระเงิน้ของบัญช่เจ้าหน้่�ลดลงจาก	120	วัน้ใน้ปี	2563	เป็น้	141	วัน้ใน้ปี	2564

(2)	อัต่ราส่วน้ความสามารถืใน้การที่ำกำไร	อัต่ราส่วน้กำไรขั�น้ต่้น้เพิ�มขึ�น้จาก	11%	ใน้ปี	2563	เป็น้	13%	ใน้ปี	2564	โดยได้รับแรงหนุ้น้จากยอดขาย 
ที่่�เพิ�มส้งขึ�น้ใน้ปี

(3)	ประสิที่ธิภาพใน้การดำเน้ิน้งาน้	อัต่ราส่วน้ผู้ลต่อบแที่น้ต่่อสิน้ที่รัพย์	(ROA)	เพิ�มขึ�น้จาก	-2.7	ใน้ปี	2563	เป็น้	-0.4	ใน้ปี	2564
(4)	น้โยบายที่างการเงิน้	อัต่ราส่วน้หน้่�สิน้ต่่อส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้เพิ�มขึ�น้จาก	0.87	ใน้ปี	2563	เป็น้	1.14	ใน้ปี	2564
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ตารางสร้ปงบัการเงินปี 2564 (เปรียบัเท่ียบั 3 ปีท่ี�ผู้่านมา)

ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

เงิน้สดและรายการเที่่ยบเที่่าเงิน้สด 326,146 649,014 354,072

ล้กหน้่�การค้าและล้กหน้่�อื�น้ 717,474 569,278 691,479

สิน้ค้าคงเหลือ	-	สุที่ธิ 1,177,492 796,664 971,073

ภาษั่ม้ลค่าเพิ�มรอขอคืน้ภายใน้หน้ึ�งปี 107,877 66,052 148,009

สิน้ที่รัพย์หมุน้เว่ยน้อื�น้ 5,431 5,917 5,891

รวมสินทรัพย์หมุนเว่ยน 2,334,420 2,086,925 2,170,524

ที่่�ดิน้อาคารและอุปกรณ์สุที่ธิ 5,036,041 4,358,418 4,038,433

สิน้ที่รัพย์สิที่ธิการใช้	-	สุที่ธิ 88,237 95,320 -

โปรแกรมคอมพิวเต่อร์สุที่ธิ 1,830 1,887 294

สิน้ที่รัพย์ภาษั่เงิน้ได้รอการต่ัดบัญช่	-	สุที่ธิ 60,140 57,622 46,887

ภาษั่ม้ลค่าเพิ�มรอขอคืน้ 29,143 10,498 36,613

สิน้ที่รัพย์ไม่หมุน้เว่ยน้อื�น้ 9,531 9,385 9,561

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเว่ยน 5,224,922 4,533,130 4,131,778

รวมสินทรัพย์ 7,559,342 6,620,055 6,302,302

เงิน้ก้้ยืมระยะสั�น้จากสถืาบัน้การเงิน้ 1,495,000 1,005,000 630,000

เจ้าหน้่�การค้าและเจ้าหน้่�อื�น้ 1,699,065 1,072,873 940,953

หน้่�สิน้ต่ามสัญญาเช่าที่่�ถืึงกำหน้ดชำระภายใน้หน้ึ�งปี	-	สุที่ธิ 26,674 22,662 -

เงิน้ก้้ยืมระยะยาวจากสถืาบัน้การเงิน้ที่่�ถืึงกำหน้ดชำระภายใน้หน้ึ�งปี	-	สุที่ธิ 174,412 165,777 124,571

ภาษั่เงิน้ได้หัก	ณ	ที่่�จ่ายค้างจ่าย 8,457 20,707 18,674

หน้่�สิน้หมุน้เว่ยน้อื�น้ 4,274 6,739 4,734

รวมหน่�สินหมุนเว่ยน 3,407,882 2,293,758 1,718,932

หน้่�สิน้ต่ามสัญญาเช่า	-	สุที่ธิ 66,633 77,192 -

เงิน้ก้้ยืมระยะยาวจากสถืาบัน้การเงิน้ 218,015 372,999 539,808

ภาระผู้้กพัน้ผู้ลประโยชน้์พน้ักงาน้ 339,003 328,809 305,225

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน 623,651 779,000 845,033

รวมหน่�สิน 4,031,533 3,072,758 2,563,965

ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	ออกจำหน้่ายและชำระแล้วเต่็มม้ลค่า 74,000 74,000 74,000

ส่วน้เกิน้ม้ลค่าหุ้น้ 92,000 92,000 92,000

กำไรสะสม -	จัดสรรแล้ว	สำรองต่ามกฎหมาย 7,400 7,400 7,400

 -	ยังไม่ได้จัดสรร 3,354,409 3,373,897 3,564,937

รวมส่วนของผ่้�ถ่อหุ�น 3,527,809 3,547,297 3,738,337

รวมหน่�สินแลัะส่วนของผ่้�ถ่อหุ�น 7,559,342 6,620,055 6,302,302

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 4,091,725 3,445,428 3,892,196

ต่้น้ทีุ่น้การขาย (3,576,375) (3,058,640) (3,371,437)

ค่าใช้จ่ายใน้การขายและบริหาร (534,633) (532,441) (578,123)

รายได้อื�น้ 31,269 18,906 28,679

ต่้น้ทีุ่น้ที่างการเงิน้ (50,255) (53,305) (48,484)

ภาษั่เงิน้ได้ 5,771 4,182 16,574

กำไร	(ขาดทีุ่น้)	สุที่ธิสำหรับปี (32,498) (175,870) (60,595)

กำไรต่่อหุ้น้ขั�น้พื�น้ฐาน้ (4.39) (23.77) (8.19)
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อัตราส่วนท่างการเงินท่ี�สำคัญ

อัต์ราส่วนสภาพคลั่อง (Liquidity Ratio)

อัตราสิ่วนสิภาพค่ล่อง ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

อัต่ราส่วน้สภาพคล่อง 0.69 0.91 1.26 เที่่า

อัต่ราส่วน้สภาพคล่องหมุน้เร็ว 0.31 0.53 0.61 เที่่า

อัต่ราส่วน้สภาพคล่องกระแสเงิน้สด 0.10 0.28 0.21 เที่่า

อัต่ราส่วน้หมุน้เว่ยน้ล้กหน้่�การค้า 6.36 5.47 5.57 เที่่า

ระยะเวลาเก็บหน้่�เฉล่�ย 57.39 66.78 65.57 วัน้

อัต่ราส่วน้หมุน้เว่ยน้สิน้ค้าคงเหลือ	 3.62 3.46 3.58 เที่่า

ระยะเวลาขายสิน้ค้าเฉล่�ย 100.74 105.48 101.99 วัน้

อัต่ราส่วน้หมุน้เว่ยน้เจ้าหน้่�	 2.58 3.04 3.25 เที่่า

ระยะเวลาชำระหน้่� 141.45 120.16 112.26 วัน้

วงจรการแปลงเงิน้สด	(วัน้) 16.68 52.10 55.30 วัน้

อัต์ราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตราสิ่วนแสิด้งค่วามสิามารถืในการหากำไร ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

อัต่ราส่วน้กำไรขั�น้ต่้น้ 12.59 11.23 13.38 ร้อยละ

อัต่รากำไรจากการดำเน้ิน้งาน้ 0.27 (3.71) (0.74) ร้อยละ

อัต่รากำไร	(ขาดทีุ่น้)	สุที่ธิ (0.79) (5.10) (1.56) ร้อยละ

อัต่ราส่วน้เงิน้สดต่่อการที่ำกำไร 3,120 (569) (1,226) ร้อยละ

อัต่ราผู้ลต่อบแที่น้ผู้้้ถืือหุ้น้ (0.92) (4.96) (1.62) ร้อยละ

อัต่ราผู้ลต่อบแที่น้จากสิน้ที่รัพย์ (0.43) (2.66) (0.96) ร้อยละ

อัต่ราผู้ลต่อบแที่น้จากสิน้ที่รัพย์ถืาวร 0.81 0.79 0.96 ร้อยละ

อัต่ราการหมุน้ของสิน้ที่รัพย์ 0.54 0.52 0.62 เที่่า

อัต์ราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราสิ่วนวิเค่ราะห์นโยบัายทางการเงิน ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562
อัต่ราส่วน้หน้่�สิน้ต่่อส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้ 1.14 0.87 0.69 เที่่า
อัต่ราความสามารถืชำระดอกเบ่�ย 7.82 4.42 5.81 เที่่า
หน้่�สิน้ที่่�ม่ภาระดอกเบ่�ยต่่อกำไรก่อน้ดอกเบ่�ยจ่าย	ภาษั่เงิน้ได้	
ค่าเสื�อมราคา	และค่าต่ัดจำหน้่าย 4.80 6.55 4.60

เที่่า

อัต่ราส่วน้ความสามารถืชำระภาระผู้้กพัน้ 0.24 0.20 0.37 เที่่า
Dividend	Payout	Ratio	(%) - - -61.06 ร้อยละ
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5. ข�อม้ลท่ั�วไปและข�อม้ลสำคัญอื�น   

5.1 ข�อม้ลท่ั�วไป

ชื�อบริษััที่	 บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์	(ประเที่ศไที่ย)	จำกัด	(มหาชน้)		
ที่ะเบ่ยน้บริษััที่เลขที่่�	 0107537001188		(เดิมเลขที่่�	บมจ.	365)
ประกอบธุรกิจ	 ผู้ลิต่และจัดจำหน้่ายยางรถืยน้ต่์	ยางเครื�องบิน้สำหรับต่ลาดใน้ประเที่ศและเพื�อการส่งออก 

และให้บริการหล่อดอกยางเครื�องบิน้
ที่่�ต่ั�งสำน้ักงาน้ใหญ่	และโรงงาน้	 เลขที่่�	50/9	ถืน้น้พหลโยธิน้	ก.ม.	36	ต่ำบลคลองหน้ึ�ง	อำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทีุ่มธาน้่	12120
จำน้วน้พน้ักงาน้	 877	คน้	
โที่รศัพที่์	 0	2909	8080-8	
โที่รสาร	 0	2909	8097
โฮมเพจ	 www.goodyear.co.th
ทีุ่น้จดที่ะเบ่ยน้	 74,000,000	บาที่	
ทีุ่น้เร่ยกชำระแล้ว	 74,000,000	บาที่
หุ้น้สามัญ	 7,400,000	หุ้น้	ม้ลค่าหุ้น้ที่่�ต่ราไว้หุ้น้ละ	10	บาที่
รายละเอ่ยดน้ิต่ิบุคคลที่่�บริษััที่	
ถืือหุ้น้ต่ั�งแต่่ร้อยละ	10		 -ไม่ม่-
รายละเอ่ยดของบุคคลอ้างอิง

น้ายที่ะเบ่ยน้หลักที่รัพย์	 บริษััที่	ศ้น้ย์รับฝ่ากหลักที่รัพย์	(ประเที่ศไที่ย)	จำกัด	 
อาคารต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	 
93		ชั�น้	14	ถืน้น้รัชดาภิเษัก	ดิน้แดง	ดิน้แดง	กรุงเที่พฯ	10400 
โที่รศัพที่์	0	2009	9999

ผู้้้สอบบัญช่	 น้ายชัยศิริ	เรืองฤที่ธิ�ชัย	ผู้้้สอบบัญช่รับอนุ้ญาต่เลขที่่�	4526 
บริษััที่	ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮ้าส์ค้เปอร์ส	เอบ่เอเอส	จำกัด	 
179/74-80	ถืน้น้สาที่รใต่้	ทีุ่่งมหาเมฆ	สาที่ร	กรุงเที่พมหาน้คร	10120 
โที่รศัพที่์	0	2344	1000	หรือ	0	2286	9999 
โที่รสาร	0	2286	5050

ที่่�ปรึกษัากฎหมาย	 บริษััที่	ต่ิลลิก่แอน้ด์กิบบิน้ส์	อิน้เต่อร์เน้ชั�น้แน้ล	จำกัด 
อาคารศุภาลัยแกรน้ด์ที่าวเวอร์	ชั�น้	26	 
เลขที่่�	1101	ถืน้น้พระราม	3	ช่องน้น้ที่ร่	ยาน้น้าวา	กรุงเที่พมหาน้คร	10120 
โที่รศัพที่์	0	2653	5555	โที่รสาร	0	2653	5678 
บริษััที่	เบเคอร์	แอน้ด์	แม็คเค็น้ซ่่�	จำกัด 
อาคารอับดุลราฮิมเพลส	ชั�น้	25 
990	ถืน้น้พระราม	4	แขวงส่ลม	เขต่บางรัก	กรุงเที่พฯ	10500 
โที่รศัพที่์	0	2636	2000	โที่รสาร	0	2636	2111
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5.2 ข�อม้ลสำคัญอื�น

-	ไม่ม่	-

 5.3 ข�อพิพาท่ท่างกฎหุ้มาย

1) คดีท่ี�อาจมีผู้ลกระท่บัด�านลบัต่อสินท่รัพย์
บริษััที่ฯ	ไม่ม่คด่ซ่ึ�งอาจม่ผู้ลกระที่บด้าน้ลบต่่อสิน้ที่รัพย์ของบริษััที่ที่่�ม่จำน้วน้ส้งกว่าร้อยละ	5	ของส่วน้ของผู้้้ถืือหุ้น้	ณ	วัน้สิ�น้ปีบัญช่ล่าสุด	รวมที่ั�ง 

ไม่ม่คด่ที่่�ม่จำน้วน้ส้งกว่าร้อยละ	10	ของสิน้ที่รัพย์หมุน้เว่ยน้	ณ	วัน้สิ�น้ปีบัญช่ล่าสุด
2) คดีท่ี�กระท่บัต่อการดำเนินธ้รกิจอย่างมีนัยสำคัญ (ตัวเลขไม่มีนัยสำคัญ) 
บริษััที่ฯ	ไม่ม่คด่ที่่�กระที่บต่่อการดำเน้ิน้ธุรกิจของบริษััที่อย่างม่น้ัยสำคัญ

3) คดีท่ี�ไม่ได�เกิดจากการประกอบัธ้รกิจโดยปกติของบัริษััท่
บริษััที่ฯ	ไม่ม่คด่ซ่ึ�งเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกต่ิของบริษััที่

5.4 สถืาบัันการเงินท่ี�ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีท่ี�บัริษััท่ออกตราสารหุ้นี�)

-	ไม่ม่	-
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  6. นโยบัายการกำกับัด้แลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบัายและแนวปฏิิบััติการกำกับัด้แลกิจการ 

น้โยบายกำกับด้แลกิจการของบริษััที่ยึดถืือการปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายเป็น้ขั�น้พื�น้ฐาน้	และครอบคลุมต่ามแน้วที่างของหลักการกำกับด้แลกิจการที่่�ด ่
สำหรับบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้	ปี	2560	(CG	Code)	โดยครอบคลุมแน้วปฏิิบัต่ิ	5	หมวด	คือ	

1.	การปฏิิบัต่ิต่่อผู้้้ถืือหุ้น้อย่างเที่่าเที่่ยมกัน้
2.	การคำน้ึงถืึงบที่บาที่ของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ย
3.	การเปิดเผู้ยสารสน้เที่ศและความโปร่งใส
4.	คณะกรรมการบริษััที่
5.	ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

6.1.1 นโยบัายและแนวปฏิิบััติท่ี�เกี�ยวกับัคณะกรรมการบัริษััท่
คณะกรรมการบริษััที่ได้ที่ราบถึืงรายการที่่�ม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชน้์	และรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้	และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ 

ทีุ่กครั�ง	รวมที่ั�งม่การปฏิิบัติ่ต่ามหลักเกณฑ์์ของต่ลาดหลักที่รัพย์	 โดยราคาและเงื�อน้ไขเสมือน้ที่ำรายการกับบุคคลภายน้อก	และได้เปิดเผู้ยรายละเอ่ยด	 
ม้ลค่ารายการ	ค้่สัญญา	เหตุ่ผู้ล	/	ความจำเป็น้	ทีุ่กครั�งเมื�อม่รายการเกิดขึ�น้

กรณ่ม่การที่ำรายการระหว่างกัน้	หรือการซ่ื�อขายสิน้ที่รัพย์ที่่�ม่ขน้าดรายการเป็น้สาระสำคัญต่ามหลักเกณฑ์์ที่่�ต่ลาดหลักที่รัพย์	และคณะกรรมการ
กำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์กำหน้ด	คณะกรรมการจะต่้องพิจารณารายการดังกล่าว	รวมถืึงเปิดเผู้ยรายการน้ั�น้ต่่อต่ลาดหลักที่รัพย์ต่ามเกณฑ์์ 
ที่่�กำหน้ด

คณะกรรมการบริษััที่ใน้ฐาน้ะผู้้้น้ำและผู้้้รับผิู้ดชอบส้งสุดขององค์กรม่บที่บาที่สำคัญใน้การกำกับด้แลให้กิจการม่ผู้ลประกอบการที่่�ด่ใน้ระยะยาว	 
น้่าเชื�อถืือสำหรับผู้้้ถืือหุ้น้และผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยเพื�อประโยชน้์ส้งสุดของบริษััที่ฯ	และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั�งยืน้	คณะกรรมการบริษััที่ม่ความเป็น้อิสระจาก 
ฝ่่ายจัดการ	ปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ด้วยความรับผู้ิดชอบ	ระมัดระวัง	ซ่ื�อสัต่ย์สุจริต่	และเป็น้ไปต่ามกฎหมาย	วัต่ถืุประสงค์	ข้อบังคับ	และมต่ิคณะกรรมการบริษััที่	ต่ลอดจน้
มต่ิที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	บริษััที่ฯ	กำหน้ดน้โยบายและแน้วปฏิิบัต่ิที่่�เก่�ยวกับคณะกรรมการบริษััที่	ดังน้่�

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััท
-	 คณะกรรมการบริษััที่ประกอบด้วยกรรมการจำน้วน้ไม่น้้อยกว่า	5	คน้	และกรรมการไม่น้้อยกว่ากึ�งหนึ้�งของจำน้วน้กรรมการที่ั�งหมดน้ั�น้ 

ต่้องม่ถืิ�น้ที่่�อย้่ใน้ราชอาณาจักร	และต่้องม่คณุสมบตั่ติ่ามที่่�กฎหมายและข้อบงัคบับรษิัทัี่ฯ	กำหน้ด	
-	 คณะกรรมการบรษิัทัี่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้้อย	1	ใน้	3	ของกรรมการที่ั�งหมด	
-	 คณะกรรมการบริษััที่ประกอบด้วยผู้้้ม่ความร้้ความสามารถืที่่�เป็น้ประโยชน้์อย่างสำคัญต่่อธุรกิจของบริษััที่	
-	 ประธาน้กรรมการมิใช่บุคคลเด่ยวกัน้กับกรรมการผู้้จ้ดัการ	
-	 กรรมการไม่ควรดำรงต่ำแหน้่งกรรมการบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้เกิน้	5	บริษััที่
-	 กรรมการที่่�ได้รับการแต่่งตั่�งใหม่แต่่ละท่ี่าน้จะได้รับที่ราบข้อม้ลของบริษััที่	กฎระเบ่ยบ	และข้อม้ลธุรกิจของบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องอย่างเพ่ยงพอ 

ต่่อการปฏิิบัต่หิน้า้ที่่�กรรมการ	น้อกจากน้่�	คณะกรรมการสง่เสริมให้กรรมการได้พัฒน้าความร้้ต่่อการที่ำหน้า้ที่่�โดยเห็น้ว่ากรรมการควรได้รับการอบรมหลักสต้่ร
กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	อย่างน้้อย	1	หลักส้ต่รพื�น้ฐาน้

• กรรมการอิสระ
เพื�อให้กรรมการอสิระเป็น้กลไกสำคญัใน้การกำกบัดแ้ลกจิการที่่�ด	่ดแ้ลผู้ลประโยชน์้ของบรษัิัที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้	โดยสามารถืถ่ืวงดุลอำน้าจการต่ัดสิน้ใจ

ของกรรมการที่ั�งคณะ	รวมถืงึม่จติ่สำน้กึใน้การปฏิิบติั่หน้้าท่ี่�ตั่�งมั�น้บน้ความถ้ืกต่อ้งและสามารถืแสดงความเหน็้ที่่�เปน็้อสิระ	โดยไมต่่กอย่้ภายใต่อ้ทิี่ธพิลของบคุคล
หรือกลุ่มบุคคลใด	คณะกรรมการบริษััที่จึงกำหน้ดน้ิยามและคุณสมบัต่ิของกรรมการอิสระใน้น้โยบายการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	ซ่ึ�งเข้มงวดกว่าข้อกำหน้ด 
ของสำน้ักงาน้คณะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	 (ก.ล.ต่.)	และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	(ต่ลที่.)	ใน้เรื�องการถืือหุ้น้ไม่เกิน้	0.5%	 
(ต่ามกฎหมายกำหน้ด	1%)	ของจำน้วน้หุ้น้ท่ี่�ม่สิที่ธิออกเส่ยงทัี่�งหมดของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุม	 
และผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสระ

• การสรรหากรรมการ
บรษัิัที่คดัเลือกกรรมการโดยวธิก่ารเสน้อชื�อ	เมื�อไดร้บัการพจิารณาและอน้มุตั่จิากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล	และคณะกรรมการบรษัิัที่

แลว้	จากน้ั�น้ผู้้ถื้ือหุน้้จะเปน็้ผู้้พ้จิารณาและอน้มัุติ่แต่่งตั่�งกรรมการของบรษิัทัี่	ผู้้ล้งที่นุ้รายยอ่ยสามารถืใชส้ทิี่ธขิองต่น้ใน้การลงมต่ใิน้ที่่�ประชมุผู้้ถื้ือหุน้้ใน้การแต่ง่ต่ั�ง
กรรมการ	ปัจจุบัน้คณะกรรมการบริษัทัี่	ม่จำน้วน้	9	ที่่าน้	ประกอบด้วยผู้้้ม่ความร้้	ความสามารถื	ม่ประสบการณ์ใน้ธรุกจิที่่�เก่�ยวข้องหลายๆ	ธรุกจิ	ซ่ึ�งเป็น้ต่วัแที่น้
ของผู้้้ถืือหุ้น้	จำน้วน้ของคณะกรรมการอิสระเที่่ากับหรือไม่น้้อยกว่าหน้ึ�งใน้สามของคณะกรรมการ	

ส่่วนที่่� 2  การกำกับดููแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ที่ั�งน้่�	บริษััที่กำหน้ดหลักเกณฑ์์ที่่�ชัดเจน้และโปร่งใสต่ามการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่เก่�ยวกับการปฏิิบัต่ิต่่อผู้้้ถืือหุ้น้อย่างเท่ี่าเที่่ยมกัน้	ด้วยการให้ 
ผู้้้ถืือหุ้น้เสน้อระเบ่ยบวาระการประชุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้และชื�อกรรมการล่วงหน้้า	เพื�อให้ผู้้้ถืือหุ้น้ได้ม่ส่วน้ร่วมใน้การดำเน้ิน้กิจการของบริษััที่	และเพื�อคัดสรรบุคคล
ที่่�ม่ความเหมาะสม	เพื�อดำรงต่ำแหน่้งกรรมการของบริษััที่โดยได้เผู้ยแพร่ใน้เว็บไซ่ต์่ของบริษััที่	www.goodyear.co.th	และเว็บไซ่ต์่ของต่ลาดหลักที่รัพย์ 
แห่งประเที่ศไที่ย	

• ความหลัากหลัายของกรรมการ
คณะกรรมการบริษััที่คำนึ้งถืึงประโยชน์้ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษััที่ที่ั�งใน้เรื�องเพศ	อายุ	ประวัต่ิการศึกษัา	ประสบการณ์ใน้วิชาช่พ	

ที่ักษัะ	ความร้้	ดังน้ั�น้ใน้การสรรหาและการพิจารณาแต่่งตั่�งกรรมการของบริษััที่จะอย้่บน้พื�น้ฐาน้ของความร้้ความสามารถืและใช้หลักเกณฑ์์ใน้การคัดเลือก 
ซ่ึ�งได้คำน้ึงถืึงประโยชน้์ด้าน้ความหลากหลายด้วย

• การประชิุมคณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมการบริษััที่กำหน้ดให้ม่การประชุมอย่างน้้อย	3	 เดือน้ต่่อครั�ง	และต่ามความจำเป็น้	 โดยม่กำหน้ดการประชุมทีุ่กไต่รมาสล่วงหน้้า 

ต่ลอดที่ั�งปี	ซ่ึ�งหน้ังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมที่่�จะส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้้าอย่างน้้อย	7	วัน้ก่อน้การประชุม

• วาระการดำรงต์ำแหน่ง
ใน้การประชุมสามัญประจำปีทีุ่กครั�ง	ให้กรรมการออกจากต่ำแหน้่ง	1	ใน้	3	ถื้าจำน้วน้กรรมการที่่�จะแบ่งออกให้ต่รงเป็น้สามส่วน้ไม่ได้	ก็ให้ออกโดย

จำน้วน้ใกล้ที่่�สุดกับส่วน้	1	ใน้	3	ซ่ึ�งกรรมการที่่�ออกต่ามวาระน้ั�น้อาจถื้กเลือกเข้ามาดำรงต่ำแหน้่งใหม่ก็ได้	

• การประเมินผ่ลัของคณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมการบริษััที่กำหน้ดให้ม่การประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้ที่ั�งใน้ร้ปแบบของการประเมนิ้ต่น้เองรายบคุคลด้วยต่น้เอง	(Self-Evaluation)	และ 

รายคณะ	เพื�อให้คณะกรรมการบรษิัทัี่พจิารณาผู้ลงาน้และปัญหาสำหรบัการพัฒน้าการปฏิบัิต่หิน้้าที่่�ต่่อไป	

• การกำหนดค่าต์อบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาค่าต่อบแที่น้สำหรับกรรมการโดยคำน้ึงถืึงความเหมาะสมเก่�ยวกับประเภที่	ขน้าด	และความเก่�ยวโยงกับผู้ล 

การดำเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ซ่ึ�งสอดคล้องกับสภาวะโดยที่ั�วไปของต่ลาด	(Market	Norm)	และอุต่สาหกรรมเด่ยวกัน้	รวมถืึงความเหมาะสมเก่�ยวกับการที่ำหน้้าที่่� 
และความรับผิู้ดชอบของคณะกรรมการ	ที่ั�งน้่�	 เฉพาะประธาน้กรรมการและกรรมการซ่ึ�งม่ถิื�น้ที่่�อย้่ใน้ประเที่ศไที่ยและไม่ได้รับเงิน้เดือน้จากบริษััที่เท่ี่าน้ั�น้ที่่�ม่สิที่ธิ 
ได้รับค่าต่อบแที่น้กรรมการ	

• แผ่นการส่บทอดต์ำแหน่งแลัะการพัฒนาผ่้�บริหาร
ฝ่่ายบริหารเป็น้ผู้้้สรรหาผู้้้บริหารเมื�อม่ต่ำแหน้่งว่างลง	ที่ั�งน้่�เป็น้ไปต่ามหลักเกณฑ์์	และระเบ่ยบข้อบังคับของบริษััที่ฯ

• การกำกับด้แลับริษััทย่อยแลัะบริษััทร่วม
บริษััที่ไม่ม่การดำเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม	จึงไม่ม่การเปิดเผู้ยข้อม้ลใน้ส่วน้น้่�

• คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษััที่แต่่งตั่�งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	โดยที่ำหน้้าท่ี่�ศึกษัาและกลั�น้กรองงาน้ของคณะกรรมการบริษััที่	

ประกอบด้วย	คณะกรรมการต่รวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

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

• สิทธุิแลัะความเท่าเท่ยมกันของผ่้�ถ่อหุ�น

1. สิทธุิของผ่้�ถ่อหุ�น
ผู้้ถื้ือหุน้้ม่สทิี่ธใิน้ความเปน็้เจา้ของโดยใชสิ้ที่ธผิู้า่น้การแต่่งตั่�งกรรมการเพื�อที่ำหน้า้ที่่�แที่น้ต่น้และมส่ทิี่ธติ่ดัสนิ้ใจเก่�ยวกบัการเปล่�ยน้แปลงที่่�สำคญั	

ซ่ึ�งคณะกรรมการบริษััที่ต่ระหน้ักและให้ความสำคัญถืึงสิที่ธิของผู้้้ถืือหุ้น้โดยส่งเสริมให้ผู้้้ถืือหุ้น้ใช้สิที่ธิและจะไม่กระที่ำการใดๆ	อัน้เป็น้ละเมิดหรือริดรอน้สิที่ธ ิ
ของผู้้้ถืือหุ้น้

2. ความเท่าเท่ยมกันของผ่้�ถ่อหุ�น
ผู้้้ถืือหุ้น้ทีุ่กรายพึงได้รับการปฏิิบัต่ิที่่�เท่ี่าเที่่ยมกัน้และเป็น้ธรรม	ซ่ึ�งคณะกรรมการบริษััที่จะกำกับด้แลให้ผู้้้ถืือหุ้น้ได้รับการปฏิิบัต่ิและปกป้อง 

สิที่ธิขั�น้พื�น้ฐาน้เที่่าเที่่ยมกัน้
การให้ข้อมล้ที่่�สำคัญและจำเป็น้สำหรบัผู้้ถ้ือืหุน้้	โดยบรษัิัที่ได้จดัสรรเวลาการประชุมและให้โอกาสแก่ผู้้ถื้ือหุน้้อย่างเท่ี่าเที่ย่มกัน้ใน้การแสดงความคดิเห็น้	 

ถืามคำถืามและใช้สิที่ธิใน้การเลือกกรรมการ	บริษััที่เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้สามารส่งคำถืามล่วงหน้้าถืึงเลขานุ้การบริษััที่ก่อน้วัน้ประชุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้ได้
ผู้้้ถืือหุ้น้ม่สิที่ธิใน้การมอบอำน้าจให้ต่ัวแที่น้มาประชุมและใช้สิที่ธิใน้การออกเส่ยงแที่น้ได้	โดยสามารถืเลือกมอบอำน้าจให้แก่กรรมการอิสระ 

เป็น้ต่ัวแที่น้ใน้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้้้ถืือหุ้น้	และบริษััที่ได้แน้บประวัต่ิของกรรมการอิสระไปพร้อมกับเอกสารการแจ้งประชุมผู้้้ถืือหุ้น้แล้ว	ใน้ระหว่าง
การประชุม	บริษััที่ได้ให้ผู้้้ถืือหุ้น้ใช้บัต่รลงคะแน้น้เส่ยงใน้ทุี่กวาระ	ที่ั�งน้่�	 เพื�อความโปร่งใสและต่รวจสอบได้ใน้กรณ่ม่ข้อโต่้แย้งใน้ภายหลัง	ใน้การแต่่งต่ั�งกรรมการ 
ของบริษััที่	บริษััที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้ได้ใช้สิที่ธิแต่่งต่ั�งกรรมการเป็น้รายบุคคล

ที่ั�งน้่�	บริษััที่ยังจัดให้ม่ช่องที่างต่ิดต่่อกับผู้้้ถืือหุ้น้ได้ผู้่าน้ที่าง	gyth_cosc@goodyear.com
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• บทบาทของบริษััทต์่อผ่้�ม่ส่วนได�เส่ย
บริษััที่ฯ	ได้ให้ความสำคัญต่่อสิที่ธิของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทีุ่กกลุ่ม	รวมถืึงไม่กระที่ำการใดๆ	อัน้เป็น้การละเมิดสิที่ธิของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ย	และที่รัพย์สิน้ 

ที่างปญัญา	อก่ที่ั�งแน้วที่างการปฏิบิติั่ต่่อค่้แขง่ที่่�เป็น้ธรรม	ซ่ึ�งบริษััที่ปฏิิบติั่ต่ามกฎหมายแขง่ขนั้ที่างการค้า	รวมถืงึการศกึษัาวเิคราะหข์อ้มล้เชิงลกึของบรษัิัที่ค่้แขง่	
บริษััที่จะต่้องดำเน้ิน้การให้เป็น้ไปต่ามกฎหมาย	และมาต่รฐาน้จริยธรรมส้งสุด

บรษัิัที่กำหน้ดน้โยบายที่่�สอดคล้องกับการคำนึ้งถึืงบที่บาที่ของผู้้ม้ส่่วน้ได้เสย่ไว้ใน้ค่้มือจรรยาบรรณใน้การดำเนิ้น้ธุรกิจ	ผู้้ม้ส่่วน้ได้เสย่สามารถืเข้าถึืง 
ค้่มือจรรยาบรรณใน้การดำเน้ิน้ธุรกิจ	ผู้่าน้ช่องที่าง	https://investor.goodyear.co.th/storage/download/cg-policy/business-conduct-manual-th.pdf

• การเปิดเผ่ยสารสนเทศแลัะความโปร่งใส
บริษััที่เปิดเผู้ยข้อม้ลสำคัญที่่�เก่�ยวข้องกับบริษััที่	ที่ั�งข้อม้ลที่างการเงิน้	และข้อม้ลที่่�มิใช่ข้อม้ลที่างการเงิน้อย่างถื้กต่้อง	ครบถื้วน้	ที่ัน้เวลา	และโปร่งใส	

โดยได้เปิดเผู้ยข้อม้ลข่าวสารผู้่าน้ช่องที่างการสื�อสารต่่างๆ	ไว้บน้เว็บไซ่ต่์ของบริษััที่	www.goodyear.co.th	รวมถืึงการเผู้ยแพร่บน้เว็บไซ่ต่์ของต่ลาดหลักที่รัพย์
แห่งประเที่ศไที่ยอ่กด้วย	เช่น้	แบบ	56-1	One	Report	และงบการเงิน้	เพื�อให้ผู้้้ลงทีุ่น้และผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องได้รับที่ราบข้อม้ลอย่างที่ั�วถืึง

• ความปลัอดภัย อาชิ่วอนามัย สิ�งแวดลั�อมแลัะพลัังงาน
บริษััที่ฯ	ให้ความสำคัญกับการด้แลความปลอดภัย	อาช่วอน้ามัย	สิ�งแวดล้อม	และพลังงาน้	เพื�อให้มั�น้ใจว่าการปฏิิบัต่ิงาน้ทีุ่กกิจกรรมอย่้ภายใต้่

ระบบบริหารจัดการที่่�ได้มาต่รฐาน้สากล	ไม่ก่อให้เกิดผู้ลกระที่บต่่อสิ�งแวดล้อม	สังคม	และชุมชน้	

• การบริหารความเส่�ยง การควบคุมภายใน แลัะการต์รวจสอบภายใน
บริษััที่ฯ	จัดให้ม่ระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายใน้	เพื�อให้การดำเนิ้น้งาน้บรรลุต่ามวัต่ถืุประสงค์	รวมถืึงปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย	 

กฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง	และลดความเส่�ยงด้าน้การทีุ่จริต่		โดยม่ระบบการต่รวจสอบภายใน้เพื�อให้เกิดความมั�น้ใจว่าระบบที่่�ม่ช่วยให้บรรลุต่ามเป้าหมายที่่�วางไว้ได้

• การต์่อต์�านคอร์รัปชิัน

นโยบายแลัะแนวทางปฏิิบัต์ิการป้องกันการม่ส่วนเก่�ยวข�องกับการคอร์รัปชิัน
บริษััที่กำหน้ดน้โยบายต่่อต้่าน้การติ่ดสิน้บน้	ซ่ึ�งน้โยบายดังกล่าวกำหน้ดขึ�น้ต่ามกฎหมายว่าด้วยการทุี่จริต่ใน้ต่่างประเที่ศแห่งสหรัฐอเมริกา	

(United	States	Foreign	Corrupt	Practices	Act:	FCPA)	และพระราชบัญญัต่ิการต่ิดสิน้บน้แห่งราชอาณาจักร	(UK	Bribery	Act)	โดยคณะกรรมการบริษััที่ม่
มต่ิให้ปฏิิบัต่ิต่ามน้โยบาย	ดังน้่�	“ห้ามมิให้ผู้้้ร่วมค้า	ต่ัวแที่น้	ผู้้้จัดจำหน้่าย	ของก้�ดเย่ยร์เสน้อให้	หรือให้	หรือยอมจะรับ	หรือรับเงิน้โดยวิธ่ใด	ๆ	ที่่�ไม่เหมาะสม	รวมถืึง
เสน้อให้	หรือให้	หรือยอมจะรับ	หรือรับสิ�งม่ค่าใด	ๆ	แก่หรือจากบุคคลใดใน้สถืาน้ที่่�ใด	ๆ	ใน้โลกเพื�อให้ได้มาหรือรักษัาไว้ซ่ึ�งธุรกิจ	หรือเพื�อแสวงหาผู้ลประโยชน้์ใด	ๆ	
ที่่�ไม่เหมาะสม	ก้�ดเย่ยร์จะยอมเส่ยโอกาสที่างธุรกิจใด	ๆ	หากโอกาสที่างธุรกิจน้ั�น้จะสามารถืได้มาก็แต่่โดยการให้เงิน้ที่่�ไม่เหมาะสม	หรือผู้ิดกฎหมาย	ต่ิดสิน้บน้	ให้
ของขวัญ	คืน้เงิน้เพื�อเป็น้ส่วน้ลด	ให้เงิน้ใต่้โต่�ะ	หรือให้สิ�งจ้งใจใน้ที่ำน้องเด่ยวกัน้”	น้โยบายดังกล่าวม่ผู้ลบังคับใช้กับพน้ักงาน้	ค้่ค้า	ต่ัวแที่น้จำหน้่ายของ	ก้�ดเย่ยร์ซ่ึ�ง
เป็น้บริษััที่ล้กของ	The	Goodyear	Tire	&	Rubber	Company	บริษััที่สัญชาต่ิอเมริกา	

การดำเนินการ 
(1)	การประเมิน้ความเส่�ยงของธุรกิจ	บริษััที่จัดที่ำ	Due	Diligence	System	เพื�อประเมิน้ความเส่�ยงของค่้ค้า	ต่ัวแที่น้จำหน้่าย	ที่่�ปรึกษัา	หรือ

บุคคลภายน้อกที่่�ดำเน้ิน้การใน้ฐาน้ะต่ัวแที่น้ของบริษััที่	ผู้่าน้การสอบที่าน้ประวัต่ิ	การต่อบชุดคำถืามประเมิน้ความเส่�ยงเก่�ยวกับการให้สิน้บน้
(2)	การกำหน้ดแน้วปฏิิบัต่ิ	เพื�อควบคุม	ป้องกัน้	และต่ิดต่ามความเส่�ยงจากการคอร์รัปชัน้
บริษััที่จัดให้ม่ช่องที่างร้องเร่ยน้กลาง	ผู่้าน้เบอร์โที่รสายด่วน้	1-888-494-6854	หรือ	

www.goodyear.ethicspoint.com	เพื�อผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยสามารถืต่ิดต่่อ	ร้องเร่ยน้ใน้เรื�องที่่�สงสัยว่าขัดแย้ง	
หรือขัดแย้งกับจรรยาบรรณใน้การดำเน้ิน้ธุรกิจ	ผู้้้แจ้งข้อม้ลจะได้รับความคุ้มครอง	และข้อคำถืาม	หรือ 
ข้อร้องเร่ยน้จะได้ส่งต่่อให้หน้่วยงาน้ที่่�เก่�ยวข้องเพื�อดำเน้ิน้การพิจารณาแก้ไขต่่อไป

	น้อกจากน่้�	บรษัิัที่มน่้โยบายใน้การปฏิบิติั่ต่ามกฎหมายเก่�ยวกบัการใหห้รือรบัของขวญั
แก่หรือจากเจ้าหน้้าที่่�ของรัฐ

(3)	การสื�อสารและฝึ่กอบรมแก่พน้ักงาน้	พน้ักงาน้	และผู้้้บริหารของบริษััที่จะต่้องผู่้าน้
การฝ่ึกอบรมเก่�ยวกับน้โยบายต่่อต่้าน้การติ่ดสิน้บน้	น้โยบายการให้ของขวัญต่ามหลักส้ต่รออน้ไลน้์ 
ที่่�บรษัิัที่กำหน้ดเป็น้ประจำทุี่กป	ีรวมถึืงม่การสื�อสารให้พนั้กงาน้รับร้้อยา่งต่่อเน้ื�องผู้า่น้การประชุมพน้กังาน้
ประจำเดือน้

(4)	แน้วที่างใน้การต่ิดต่ามประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิต่ามน้โยบายการต่่อต่้าน้คอร์รัปชัน้
คณะกรรมการบริษััที่ม่หน้้าที่่�ด้แลให้บริษััที่ปฏิิบัต่ิต่ามน้โยบายดังกล่าว	และให้เป็น้ไป 

ต่ามกฎหมายเก่�ยวกบัการหา้มจ่ายสิน้บน้	หรอืการสนั้บสนุ้น้การทุี่จริต่คอร์รปัชัน้	และคณะกรรมการบริษัทัี่
ได้ต่ิดต่ามการต่รวจสอบภายใน้ของผู้้้ต่รวจสอบภายใน้การปฏิิบัต่ิต่ามน้โยบายต่่อต่้าน้การทีุ่จริต่ 
ของบริษััที่	ผู้่าน้รายงาน้ของคณะกรรมการต่รวจสอบใน้การประชุมทีุ่กครั�ง

(5)	การให้คณะกรรมการต่รวจสอบหรือผู้้้สอบบัญช่สอบที่าน้ความครบถื้วน้เพ่ยงพอ
ของกระบวน้การ	คณะกรรมการต่รวจสอบดำเนิ้น้การสอบที่าน้การควบคุมภายใน้ของบริษััที่	การสอบ

ที่าน้รายงาน้ของผู้้้ต่รวจสอบภายใน้	และการสอบที่าน้โดยผู้้้สอบบัญช่ภายน้อกของบริษััที่ที่่�ได้รับอนุ้มัต่ิจากที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	โดยผู้้้ต่รวจสอบภายใน้ได้สอบที่าน้
ใน้เรื�องของระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษััที่	การบัน้ที่ึกและรับร้้รายได้	ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าต่อบแที่น้	การสอบที่าน้ระบบควบคุมภายใต่้กฎหมาย	
Sarbanes	Oxley	Act	(SOX)	ของสหรัฐอเมริกา	(Internal	Controls)	และการต่รวจสอบการปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายและน้โยบายของบริษััที่

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

หน้ึ�งใน้พัน้ธกิจซ่ึ�งเป็น้รากฐาน้สำคัญของบริษััที่ใน้การดำเน้ิน้ธุรกิจ	คือ	“เรามุ่งมั�น้ใน้การปฏิิบัต่ิต่น้ด้วยความซ่ื�อสัต่ย์	สุจริต่	และม่ความเคารพต่่อกัน้”	
ค่้มือจรรยาบรรณใน้การดำเน้ิน้ธุรกิจของบริษััที่	ประกอบไปด้วยรายละเอ่ยดเก่�ยวกับพฤต่ิกรรมท่ี่�พน้ักงาน้ของบริษััที่พึงปฏิิบัต่ิใน้ฐาน้ะพน้ักงาน้	การปฏิิบัต่ิต่่ 
อค่้ค้า	พน้ักงาน้	ผู้้้บริหารของบริษััที่	ม่หน้้าที่่�ใน้การที่ำความเข้าใจ	รวมทัี่�งปฏิิบัต่ิต่ามแน้วปฏิิบัต่ิท่ี่�กำหน้ดใน้ค่้มือน่้�	พร้อมกับรายงาน้ให้บริษััที่ที่ราบ	ใน้กรณ่ 
ที่่�ม่พฤต่ิกรรมที่่�น้่าสงสัยว่าเป็น้การกระที่ำความผู้ิดที่างกฎหมาย	จรรยาบรรณ	หรือเป็น้การละเมิดน้โยบายเหล่าน้่�

ก้�ดเย่ยร์จัดให้ม่การฝ่ึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่อย่างต่่อเนื้�องให้กับพนั้กงาน้รายเดือน้ที่ั�วโลก	การฝ่ึกอบรมมุ่งเน้้น้ถืึงการปฏิิบัต่ิงาน้ 
ที่่�สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่างธุรกิจ	น้โยบายต่่อต้่าน้การทีุ่จริต่คอร์รัปชัน้	รวมถึืงกระบวน้การประเมิน้ความเส่�ยงของบุคคลภายน้อกที่่�บริษััที่ดำเนิ้น้ธุรกิจ
ด้วย	พน้ักงาน้ที่่�พบเหตุ่การณ์	หรือสงสัยว่าได้พบเหตุ่การณ์ที่่�ฝ่่าฝ่่น้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่	จะต่้องที่ำการรายงาน้เหตุ่การณ์ดังกล่าวไปยังสายด่วน้ 
จริยธรรมก้�ดเย่ยร์ซ่ึ�งเป็น้เบอร์โที่รฟื่ร่ต่ลอด	24	ชั�วโมง	หรือผู้่าน้เว็บไซ่ต่์	www.goodyear.ethicspoint.com		พน้ักงาน้สามารถืเลือกเปิดเผู้ยต่ัวต่น้หรือไม่ก็ได้	
ทีุ่กข้อร้องเร่ยน้	จะได้รับการต่รวจสอบและหากยืน้ยัน้ว่าม่การกระที่ำฝ่่าฝ่่น้จริง	ผู้้้กระที่ำผิู้ดจะต้่องถ้ืกพิจารณาที่างวิน้ัยอย่างเหมาะสม	ที่ั�งน้่�	 ก้�ดเย่ยร์ 
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้้้ร้องเร่ยน้ว่าจะไม่ม่การกระที่ำโต่้ต่อบใดๆ

6.3 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท่ี�สำคัญของนโยบัาย แนวปฏิิบััติ และระบับัการกำกับัด้แลกิจการในรอบัปีท่ี�ผู้่านมา

6.3.1 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท่ี�สำคัญเกี�ยวกับัการท่บัท่วนนโยบัาย แนวปฏิิบััติ และระบับัการกำกับัด้แลกิจการ หุ้รือกฎบััตร 
คณะกรรมการในรอบัปีท่ี�ผู้่านมา

ใน้ปี	2564	บริษััที่ฯ	ม่คะแน้น้ใน้ภาพรวมอย่้ใน้เกณฑ์์	“ด่มาก”	(4	ดาว)	ต่่อเน้ื�องเป็น้ปีที่่�	2	จากผู้ลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับด้แลกิจการ 
บริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ไที่ยประจำปี	2564	โดยสมาคมส่งเสริมสถืาบัน้กรรมการบริษััที่ไที่ย	และคณะกรรมการบริษััที่ม่มติ่เห็น้ชอบการปรับปรุงการกำกับด้แลกิจการ
ต่ามข้อเสน้อแน้ะจากผู้ลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับด้แลกิจการบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ไที่ยดังกล่าว

6.3.2 การปฏิิบััติตามหุ้ลักการกำกับัด้แลกิจการท่ี�ดีสำหุ้รับับัริษััท่จดท่ะเบัียน (CG Code)
คณะกรรมการบริษััที่ได้พิจารณาหลักการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่สำหรับบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ปี	2560	หรือ	CG	Code	ซ่ึ�งจัดที่ำโดย	ก.ล.ต่.	และต่ระหน้ักถืึง

บที่บาที่หน้้าที่่�ใน้ฐาน้ะผู้้้น้ำขององค์กร	ใน้การน้ำหลักการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่มาปรับใช้เพื�อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน้	รวมที่ั�งได้ประเมิน้การปฏิิบัต่ิ
ต่ามหลักปฏิิบัต่ิใน้	CG	Code	แต่่ละข้อเท่ี่ยบเค่ยงกับน้โยบาย	การดำเน้ิน้งาน้ด้าน้การกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	และบริบที่ที่างธุรกิจของบริษััที่	โดยม่ความเห็น้ว่า 
ใน้ภาพรวมบริษััที่ม่น้โยบาย	มาต่รการ	และกระบวน้การดำเน้ิน้งาน้ที่่�สอดคล้องกับหลักปฏิิบัต่ิใน้	CG	Code	เหมาะสมกับที่ิศที่างการเต่ิบโต่ที่างธุรกิจของบริษััที่	
ที่ั�งน้่�	สรุปประเด็น้ที่่�ยังไม่ได้ปฏิิบัต่ิดังน้่�	

หลักปีฏิิบััติตาม CG Code เหต้ผูลหร่อมาตรการทด้แทนของบัริษัทฯ

คณะกรรมการควรกำหน้ดให้กรรมการอิสระม่วาระ 
ดำรงต่ำแหน้ง่ต่่อเน้ื�องไมเ่กนิ้	9	ป	ีน้บัจากวนั้ท่ี่�ไดร้บัการแต่่งตั่�ง
ให้ดำรงต่ำแหน่้งกรรมการอิสระครั�งแรก	ใน้กรณ่ที่่�จะแต่่งตั่�ง
กรรมการอิสระน้ั�น้ให้ดำรงต่ำแหน้่งต่่อไป	คณะกรรมการ 
ควรพิจารณาอย่างสมเหตุ่สมผู้ลถืึงความจำเป็น้ดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษััที่ม่ที่ั�งสิ�น้	9	 ท่ี่าน้	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำน้วน้	3	 ท่ี่าน้	 
ซ่ึ�งแต่่ละท่ี่าน้ล้วน้เป็น้ผู้้เ้ช่�ยวชาญใน้ด้าน้การเงิน้	รวมถึืงธุรกิจยาน้ยน้ต์่อย่างยาวน้าน้ซ่ึ�งบริษัทัี่
ยังไม่สามารถืจะสรรหากรรมการอิสระที่่�ม่คุณสมบัต่ิรวมที่ั�งประสบการณ์ที่่�เที่่าเท่ี่ยมกัน้ 
มาที่ดแที่น้ได้	อย่างไรก็ต่าม	บริษััที่ได้เต่ร่ยมวางแผู้น้เพื�อหารือเก่�ยวกับการสรรหากรรมการ
อิสระเพื�อสืบที่อดการดำรงต่ำแหน้่งต่่อไปใน้อน้าคต่

6.3.3 การปฏิิบััติในเรื�องอื�น ๆ ตามหุ้ลักการกำกับัด้แลกิจการท่ี�ดี
• ผู้ลการประเมนิ้จากผู้ลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับด้แลกิจการบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ไที่ยประจำปี	2564	มค่ะแน้น้ใน้ภาพรวมอย่้ใน้เกณฑ์์	“ดม่าก”	

(4	ดาว)	จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถืาบนั้กรรมการบรษิัทัี่ไที่ย	
• ผู้ลการประเมนิ้คณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้้ถื้ือหุน้้	100	คะแน้น้เต่ม็	อย่้ใน้เกณฑ์์ดเ่ลศิ	ใน้โครงการประเมนิ้คณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้้ถื้ือหุน้้	

(Annual	General	Meeting	-	AGM)	ประจำปี	2564	จัดโดยสมาคมส่งเสรมิผู้้ล้งทุี่น้ไที่ย

ท่านสามารถศึกษัาด้รายลัะเอ่ยดเพิ�มเต์ิมได�ท่�
• ค่้มอืจรรยาบรรณใน้การดำเน้นิ้ธรุกจิ	https://investor.goodyear.co.th/storage/download/cg-policy/business-conduct-manual-th.pdf
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7. โครงสร�างการกำกบััดแ้ลกิจการ และข�อมล้สำคัญเกี�ยวกบััคณะกรรมการ คณะอนก้รรมการ ผู้้�บัริหุ้าร พนกังาน และอื�นๆ 

7.1 โครงสร�างการกำกับัด้แลกิจการ

คณะกรรมการบริษััที่และผู้้้บริหารปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�เพื�อประโยชน้์ของบริษััที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้	ซ่ึ�งม่โครงสร้างการจัดการที่่�ชัดเจน้	ถื่วงดุล	และสามารถืต่รวจสอบ
ได้	คณะกรรมการได้ม่การติ่ดต่ามและด้แลให้ฝ่่ายจัดการดำเน้ิน้งาน้ต่ามน้โยบาย	แผู้น้งาน้	และกลยุที่ธ์ของบริษััที่ฯ	รวมถืึงจัดให้ม่การแบ่งแยกบที่บาที่หน้้าที่่� 
ความรับผู้ิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่่ายจัดการอย่างชัดเจน้	โดยคณะกรรมการบริษััที่แต่่งตั่�งคณะอนุ้กรรมการจำน้วน้	2	คณะ	เพื�อช่วยกลั�น้กรองงาน้ 
ที่่�ม่ความสำคัญ	ได้แก่	คณะกรรมการต่รวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	โดยม่กรรมการผู้้้จัดการเป็น้ผู้้้บริหารส้งสุด

7.2 ข�อม้ลเกี�ยวกับัคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบัของคณะกรรมการบัริษััท่
• คณะกรรมการม่ความหลากหลาย	(Board	Diversity)	โดยม่ที่ักษัะสอดคล้องกับกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจของบริษััที่ฯ	(รายละเอ่ยดประวัต่ิกรรมการ

ปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	1)
• กรรมการจำน้วน้ไม่น้้อยกว่า	5	คน้	ปัจจุบัน้ม่กรรมการจำน้วน้	9	คน้	ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้หญิงจำน้วน้	1	คน้	และเป็น้กรรมการที่่�เป็น้ผู้้้บริหาร	(กรรมการ

ผู้้้จัดการ)	จำน้วน้	1	คน้
• กรรมการอิสระจำน้วน้ไม่น้้อยกว่า	1	ใน้	3	ของกรรมการที่ั�งหมด	ซ่ึ�งปัจจุบัน้ม่กรรมการอิสระจำน้วน้	3	คน้	
• ประธาน้กรรมการไม่ใช่บุคคลเด่ยวกัน้กับผู้้้ดำรงต่ำแหน้่งกรรมการผู้้้จัดการ	เพื�อให้ม่ความชัดเจน้ใน้การแบ่งแยกหน้้าที่่�และการปฏิิบัต่ิงาน้
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7.2.2 ข�อม้ลคณะกรรมการและผู้้�มีอำนาจควบัค้มบัริษััท่รายบั้คคล

คณะกรรมการบริษััท จำนวน 9 คน (ณ 31 ธุันวาคม 2564) ดังน่�

 รายชี่�อ ตำแหน่ง
การเข้าร่วม

ปีระชี้มสิามัญ
ปีระจำปีีผูู้ถื่อห้้น

จำนวนค่รั�ง 
ที�เข้าร่วมปีระชี้ม
ค่ณะกรรมการ

จำนวนค่รั�ง 
ที�เข้าร่วมปีระชี้ม
ค่ณะกรรมการ

ตรวจสิอบั

จำนวนค่รั�ง 
ที�เข้าร่วมปีระชี้ม
ค่ณะกรรมการ

สิรรหาและ 
ธิ์รรมาภิบัาล

หมายเหต้

1.	ดร.ธ่ระพร	ศร่เฟื่่�องฟืุ่้ง - ประธาน้กรรมการ
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

เข้า 6/6 - 2/2 -

2.	น้ายแรน้ด่พ	ซ่ิง	กาน้วา	
(Mr.	Randeep	Singh	Kanwar)

- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

- 3/3 - 1/1 แต่่งต่ั�งวัน้ที่่�	
1	มิถืุน้ายน้	2564	
แที่น้น้ายล้ก้า	 
เครปาโชล่�

3.	น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้ - กรรมการอสิระ
- ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ

เข้า 6/6 4/4 - -

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

- กรรมการอสิระ
- ประธาน้กรรมการสรรหา 
และธรรมาภิบาล

- กรรมการต่รวจสอบ

เข้า 6/6 4/4 2/2 -

5.	น้างสาวชน้าพรรณ	
จึงรุ่งเรืองกิจ

- กรรมการอสิระ
- กรรมการต่รวจสอบ
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

เข้า 6/6 4/4 2/2 -

6.	น้ายไมเคิล	มาร์เต่น้ส์	
(Mr.	Michael	Martens)	

กรรมการ เข้า 6/6 - - -

7.	น้ายว่ฮอง	เค็ก	
(Mr.	Wee	Hong	Kek)

กรรมการ เข้า 6/6 - - -

8.	น้ายจ่โน้	การ์ซ่าเรลลา	
(Mr.	Gino	Garzarella)	

กรรมการ เข้า 6/6 - - -

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

กรรมการ	 เข้า 6/6 - - -

	กรรมการที่่�ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี	2564

1.	น้ายล้ก้า	เครปาโชล่�	
(Mr.	Luca	Crepaccioli)

- กรรมการบรหิาร
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

เข้า 3/3 - 1/1 ลาออกวัน้ที่่�	
1	มิถืุน้ายน้	2564

ชิ่�อแลัะจำนวนกรรมการซึ่ึ�งม่อำนาจลังลัายม่อชิ่�อแทนบริษััท	คือ	น้ายแรน้ด่พ	ซ่ิง	กาน้วา	น้ายว่ฮอง	เค็ก	ดร.ธ่ระพร	ศร่เฟื่่�องฟืุ่้ง	กรรมการสองใน้สาม
คน้น้่�ลงลายมือชื�อร่วมกัน้	พร้อมประที่ับต่ราสำคัญของบริษััที่
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7.2.3 บัท่บัาท่ หุ้น�าท่ี� และความรับัผู้ิดชอบัของคณะกรรมการบัริษััท่
1.	 เป็น้ผู้้้น้ำและบริหารบริษััที่ต่ามวิสัยที่ัศน้์งาน้ที่่�ได้รับมอบหมาย
2.	 ต่้องปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมาย	วัต่ถืุประสงค์	และข้อบังคับของบริษััที่	ต่ลอดจน้มต่ิของที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	
3.	 พิจารณาอนุ้มัติ่รายการท่ี่�สำคัญ	เช่น้	โครงการลงทีุ่น้ใหม่	หรือการซ่ื�อขายที่รัพย์สิน้ที่่�ม่สาระสำคัญต่ามหลักเกณฑ์์ของต่ลาดหลักที่รัพย์ 

แห่งประเที่ศไที่ย	และคณะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์	และต่ลาดหลักที่รัพย์กำหน้ด	และการดำเน้ิน้การใด	ๆ	ต่ามที่่�กฎหมายกำหน้ด
4.	 กำกับด้แลกิจการให้ม่การปฏิิบัต่ิงาน้อย่างม่จริยธรรม
5.	 จัดให้ม่ระบบบัญช่	การรายงาน้ที่างการเงิน้และการสอบบัญช่ที่่�เชื�อถืือได้	รวมที่ั�งด้แลให้ม่กระบวน้การให้การประเมิน้ความเหมาะสมของการ

ควบคุมภายใน้และการต่รวจสอบภายใน้อย่างม่ประสิที่ธิภาพ	และการต่ิดต่ามผู้ล
6.	 คณะกรรมการบริษััที่	ม่อำน้าจอนุ้มัต่ิรายการดังต่่อไปน้่�

(1)	 แต่่งต่ั�งและถือดถือน้พน้ักงาน้ของบริษััที่	
(2)	 กำหน้ดจ่ายเงิน้บำเหน็้จรางวัลแก่พนั้กงาน้	หรือล้กจ้างของบริษััที่	หรือบุคคลใดที่่�ที่ำกิจการให้กับบริษััที่	โดยจะเป็น้ผู้้้ที่ำการประจำ 

หรือไม่ประจำก็ได้
(3)	 กำหน้ดเงิน้ปัน้ผู้ลระหว่างกาลให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้

ใน้การปฏิิบัต่ิงาน้ต่ามหน้้าที่่�	คณะกรรมการบริษััที่ฯ	อาจมอบหมายให้กรรมการคน้ใดคน้หนึ้�งหรือหลายคน้หรือบุคคลอื�น้ไปปฏิิบัต่ิอย่างใดอย่างหน้ึ�ง
แที่น้คณะกรรมการก็ได้

ใน้การเข้าที่ำรายการต่่อไปน้่�	ใหพ้จิารณาอนุ้มติั่โดยที่่�ประชุมผู้้ถื้ือหุน้้ด้วยคะแน้น้เสย่งไม่น้อ้ยกวา่สามใน้ส่�ของจำน้วน้เสย่งที่ั�งหมดของผู้้ถื้ือหุน้้ซ่ึ�งมาประชุม
และม่สิที่ธิออกเส่ยง

(1)	 	การขายหรือโอน้กิจการของบริษััที่ที่ั�งหมดหรือบางส่วน้ที่่�สำคัญให้แก่บุคคลอื�น้
(2)		 การซ่ื�อหรือรับโอน้กิจการของบริษััที่อื�น้หรือบริษััที่เอกชน้มาเป็น้ของบริษััที่
(3)		 การที่ำ	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเก่�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษััที่ทัี่�งหมดหรือบางส่วน้ท่ี่�สำคัญ	การมอบหมายให้บุคคลอื�น้เข้าจัดการธุรกิจ

ของบริษััที่	หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น้โดยม่วัต่ถืุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทีุ่น้กัน้

บทบาท หน�าท่� แลัะความรับผ่ิดชิอบของประธุานกรรมการ ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้น้ำของคณะกรรมการบริษััที่
1.	 เร่ยกประชุมและกำหน้ดวาระการประชุมต่ามที่่�กำหน้ดใน้ข้อบังคับของบริษััที่	และจัดส่งหน้ังสือเชิญประชุม	วาระการประชุมพร้อมเอกสาร 

ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้้าไม่น้้อยกว่า	7	วัน้เพื�อให้กรรมการได้ม่เวลาศึกษัามาก่อน้ล่วงหน้้า
2.	 ประธาน้กรรมการที่ำหน้้าที่่�เป็น้ประธาน้ที่่�ประชุม	ม่หน้้าที่่�ด้แลและจัดสรรเวลาแต่่ละวาระให้อย่างเพ่ยงพอสำหรับกรรมการท่ี่�จะอภิปราย	 

แสดงความคดิเหน็้อยา่งเปน็้อสิระใน้ประเดน็้ที่่�สำคญัโดยคำน้งึถึืงผู้ลประโยชน้ข์องผู้้ถื้ือหุน้้และผู้้ม้ส่ว่น้ไดเ้สย่อยา่งเปน็้ธรรม	องคป์ระชมุใน้การประชมุคณะกรรมการ
บริษััที่	องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้้อยกว่ากึ�งหน้ึ�งของจำน้วน้กรรมการที่ั�งหมด	ต่ัดสิน้ด้วยคะแน้น้เส่ยงข้างมากของกรรมการที่่�มาประชุม	 
กรรมการหน้ึ�งคน้ม่หน้ึ�งเส่ยง

7.3 ข�อม้ลเกี�ยวกับัคณะอน้กรรมการ

คณะกรรมการบริษััที่ได้แต่่งต่ั�งคณะอนุ้กรรมการ	หรือ	คณะกรรมการชุดย่อย	2	คณะเพื�อช่วยใน้การกำกับด้แลกิจการของบริษััที่ฯ	โดยม่อำน้าจ	หน้้าที่่�	
และบที่บาที่ความรับผู้ิดชอบ	ดังน้่�

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

(เป็น้ผู้้้ม่ความร้้และประสบการณ์ใน้การสอบที่าน้งบการเงิน้ของบริษััที่)
2.	 น้ายเย็บ	ซ่้	ชวน้	 กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการอิสระ
3.	 น้างสาวชน้าพรรณ	จึงรุ่งเรืองกิจ	 กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการอิสระ

ขอบเขต์ หน�าท่� แลัะความรับผ่ิดชิอบ
1.	 สอบที่าน้ให้บริษััที่	ม่การรายงาน้ที่างการเงิน้อย่างถื้กต่้องและเพ่ยงพอ
2.	 สอบที่าน้ให้บริษััที่ม่ระบบการควบคุมภายใน้	(Internal	Control)	และการต่รวจสอบภายใน้	(Internal	Audit)	ที่่�เหมาะสมและม่ประสิที่ธิผู้ล	 

และพิจารณาความเป็น้อิสระของหน้่วยงาน้ต่รวจสอบภายใน้	ต่ลอดจน้ให้ความเห็น้ชอบใน้การพิจารณาแต่่งต่ั�งโยกย้าย	เลิกจ้างงาน้หัวหน้้าหน้่วยงาน้ต่รวจสอบ
ภายใน้	หรือหน้่วยงาน้อื�น้ใดที่่�รับผู้ิดชอบเก่�ยวกับการต่รวจสอบภายใน้

3.	 สอบที่าน้ให้บริษััที่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	ข้อกำหน้ดของต่ลาดหลักที่รัพย์	และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษััที่

4.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสน้อแต่่งต่ั�ง	บุคคลซ่ึ�งม่ความเป็น้อิสระเพื�อที่ำหน้้าที่่�เป็น้ผู้้้สอบบัญช่ของบริษััที่รวมไปถืึงการเลิกจ้าง	และเสน้อค่าต่อบแที่น้
ของบุคคลดังกล่าวรวมที่ั�งเข้าร่วมประชุมกับผู้้้สอบบัญช่โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้้อย	ปีละ	1	ครั�ง

5.	 พิจารณารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้หรือรายการที่่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชน์้	ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายและข้อกำหน้ดของต่ลาดหลักที่รัพย์	
ที่ั�งน้่�	เพื�อให้มั�น้ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ่สมผู้ลและเป็น้ประโยชน้์ส้งสุดต่่อบริษััที่
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6.	 จัดที่ำรายงาน้ของคณะกรรมการต่รวจสอบโดยเปิดเผู้ยไว้ใน้รายงาน้ประจำปีของบริษััที่	ซ่ึ�งรายงาน้ดังกล่าวต่้องลงน้ามโดยประธาน้ 
คณะกรรมการต่รวจสอบและต่้องประกอบด้วยข้อม้ลอย่างน้้อยดังต่่อไปน้่�

(ก)	 ความเห็น้เก่�ยวกับความถื้กต่้อง	ครบถื้วน้	เป็น้ที่่�เชื�อถืือได้ของรายงาน้ที่างการเงิน้ของบริษััที่
(ข)	 ความเห็น้เก่�ยวกับความเพ่ยงพอของระบบควบคุมภายใน้ของบริษััที่
(ค)	 ความเห็น้เก่�ยวกับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	ข้อกำหน้ดของต่ลาดหลักที่รัพย์	หรือกฎหมายที่่�

เก่�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััที่
(ง)	 ความเห็น้เก่�ยวกับความเหมาะสมของผู้้้สอบบัญช่
(จ)	 ความเห็น้เก่�ยวกับรายการที่่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชน้์
(ฉ)	 จำน้วน้การประชุมคณะกรรมการต่รวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการต่รวจสอบแต่่ละที่่าน้
(ช)	 ความเห็น้หรือข้อสังเกต่โดยรวมที่่�คณะกรรมการต่รวจสอบได้รับจากการปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�ต่ามกฎบัต่ร	(Charter)
(ซ่)	 รายการอื�น้ที่่�เห็น้ว่าผู้้้ถืือหุ้น้และผู้้้ลงทีุ่น้ที่ั�วไปควรที่ราบภายใต้่ขอบเขต่หน้้าที่่�และความรับผิู้ดชอบที่่�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษััที่
7.	 ปฏิิบัต่ิการอื�น้ใดต่ามที่่�คณะกรรมการของบริษััที่มอบหมายด้วยความเห็น้ชอบจากคณะกรรมการต่รวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหุ้าและธรรมาภิบัาล (NCG: Nomination and Corporate Governance Committee)
1.	 น้ายเย็บ	ซ่้	ชวน้	 ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการอิสระ
2.	 น้างสาวชน้าพรรณ	จึงรุ่งเรืองกิจ	 กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการอิสระ	
3.	 ดร.	ธ่ระพร	ศร่เฟ่ื่�องฟืุ่้ง		 กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการ
4.	 น้ายแรน้ด่พ	ซ่ิง	กาน้วา	 กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	กรรมการผู้้้บริหาร

ขอบเขต์ หน�าท่� แลัะความรับผ่ิดชิอบ
1.	 ประเมิน้และคัดเลือก	หรือแน้ะน้ำคณะกรรมการบริษััที่เก่�ยวกับการคัดเลือกกรรมการ
2.	 จัดที่ำหลักการใน้การคัดเลือกกรรมการใหม่	และคัดและจัดหาบุคคลที่่�ม่คุณสมบัต่ิครบถื้วน้เป็น้กรรมการ
3.	 พิจารณาการเสน้อบุคคลเป็น้กรรมการที่่�อนุ้มัต่ิโดยผู้้้ถืือหุ้น้
4.	 พิจารณาและที่ำความเห็น้ให้กับคณะกรรมการบริษััที่	 เก่�ยวกับโครงสร้าง	ขน้าดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	รวมถืึงที่ักษัะของ 

คณะกรรมการ	เพื�อประสิที่ธิของคณะกรรมการที่ั�งหมด
5.	 คัดเลือกกรรมการผู้้้ต่้องสับเปล่�ยน้ต่ัว	ใน้การประชุมผู้้้ถืือหุ้น้ของบริษััที่
6.	 รายงาน้ผู้ลการประเมิน้ผู้ลของคณะกรรมการ
7.	 พัฒน้าและที่บที่วน้	อย่างน้้อยปีละครั�ง	หลักปฏิิบัต่ิงาน้และให้ความเห็น้เก่�ยวกับการเปล่�ยน้แปลงคณะกรรมการ
8.	 พิจารณาและให้ความเห็น้เก่�ยวกับธรรมาภิบาลเป็น้คราวๆ	ไป
9.	 พิจารณาการเปิดเผู้ยข้อม้ลที่่�เก่�ยวกับรายงาน้ประจำปี	เก่�ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
10.		ที่ำหน้้าที่่�อื�น้	ๆ	ต่ามที่่�มอบหมายโดยคณะกรรมการเป็น้คราวๆ	ไป

7.4 ข�อม้ลเกี�ยวกับัผู้้�บัริหุ้าร

รายชื�อและตำแหุ้น่งของผู้้�บัริหุ้าร
คณะกรรมการบริษััที่ม่การแบ่งแยกบที่บาที่หน้้าที่่�ความรับผู้ิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่่ายจัดการอย่างชัดเจน้	โดยกำหน้ดบที่บาที่หน้้าที่่� 

ความรับผู้ดิชอบของฝ่า่ยจัดการใน้การดำเนิ้น้กิจการและบริหารงาน้ประจำวัน้ของบริษััที่ฯ	ใหเ้ปน็้ไปต่ามน้โยบาย	แผู้น้งาน้	เปา้หมาย	ข้อบงัคับ	และระเบย่บบริษััที่ฯ		
รวมถืึงต่ามมต่ิที่่�ประชุมคณะกรรมการบริษััที่	ด้วยงบประมาณที่่�ได้รับอนุ้มัต่ิอย่างเคร่งครัด	ซ่ื�อสัต่ย์สุจริต่	ระมัดระวังรักษัาผู้ลประโยชน้์ของบริษััที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้
อย่างดท่ี่่�สุดต่ามหลักการกำกับดแ้ลกิจการที่่�ด	่โดยรายงาน้ความก้าวหน้า้จากการดำเนิ้น้งาน้ต่ามมติ่และผู้ลการดำเนิ้น้งาน้ที่่�สำคัญต่อ่ที่่�ประชุมคณะกรรมการ
บริษััที่	ปัจจุบัน้ม่ผู้้้บริหารต่ามน้ิยามของ	ก.ล.ต่.	(ณ	31	ธัน้วาคม	2564)	ดังน้่�

 รายชี่�อผูู้บัริหาร ตำแหน่ง

1.	น้างสาวจัสต่ิน้า	เก็บสกา	(Ms.	Justyna	Gebska) ผู้้้อำน้วยการฝ่่ายการเงิน้

2.	น้ายอ่ริค	เชง*	(Mr.	Eric	Cheng) ผู้้้อำน้วยการฝ่่ายผู้ลิต่

3.	น้ายอรรณพ		ธน้รักษัา ผู้้้อำน้วยการฝ่่ายขาย

4.	น้างสาวลัดดา	ส่เมือง Marketing	Lead

5.	น้ายไพศาล	วิโรจน้์ปกรณ์** ผู้้้อำน้วยการฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล

6.	น้างสาววสุวัต่น้์	ศิริพงษั์มงคล*** เลขานุ้การบริษััที่	และที่่�ปรึกษัากฎหมาย
* แต่่งต่้�งโดยมีีผลต่้�งแต่่วั้นที่ี� 1 ตุ่ลาคมี 2564
** แต่่งต่้�งโดยมีีผลต่้�งแต่่วั้นที่ี� 19 เมีษายน 2564
*** ลาออกโดยมีีผลต่้�งแต่่วั้นที่ี� 24 สิิงหาคมี 2564



- 29 -

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นโยบัายการจ่ายค่าตอบัแท่น
ผู้้้บริหารได้รับค่าต่อบแที่น้ระยะสั�น้คือ	ค่าต่อบแที่น้รายเดือน้และเงิน้โบนั้ส	รวมถึืงค่าต่อบแที่น้ระยะยาวซ่ึ�งจะพิจารณาอนุ้มัต่ิแต่่ละคราวไป	อัน้เป็น้ 

การสรา้งแรงจง้ใจใน้การที่ำงาน้เพื�อบรรลเุปา้หมายขององคก์ร	ซ่ึ�งคา่ต่อบแที่น้ดงักลา่วไดม้ก่ารกำหน้ดใหอ้ย่้ใน้ระดบัที่่�เที่ย่บเค่ยงไดก้บัที่่�ปฏิบิตั่กินั้ใน้อตุ่สาหกรรม	
โดยม่การประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้	ซ่ึ�งผู้้้บริหารจะม่ตั่วช่�วัดการปฏิิบัต่ิงาน้	และผู้ลต่อบแที่น้จะเชื�อมโยงกับผู้ลปฏิิบัต่ิงาน้	ใน้ปี	2564	บริษััที่ฯ	จ่ายค่าต่อบแที่น้ 
เป็น้เงิน้รวม	29.33	ล้าน้บาที่

7.5 ข�อม้ลเกี�ยวกับัพนักงาน

ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	บริษััที่ฯ	ม่พน้ักงาน้ที่ั�งสิ�น้	877	คน้	ประกอบด้วย

พนักงาน (ค่น) ณ 31 ธิ์.ค่.64 ณ 31 ธิ์.ค่.63 ณ 31 ธิ์.ค่.62
พน้ักงาน้ประจำสำน้ักงาน้ 97 103 94
พน้ักงาน้ประจำฝ่่ายผู้ลิต่ 780 761 755
รวม 877 864 849

การเปลี�ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีท่ี�ผู้่านมา
ไม่ม่	เน้ื�องจากจำน้วน้พน้ักงาน้ใน้ปี	2564	คือ	877	คน้	ซ่ึ�งเพิ�มขึ�น้เล็กน้้อยจากจำน้วน้พน้ักงาน้ใน้ปี	2562	คือ	849	คน้

ค่าตอบัแท่นพนักงาน
บริษััที่ฯ	ม่น้โยบายให้ผู้ลต่อบแที่น้ที่่�เหมาะสมต่่อพนั้กงาน้	รวมถึืงสอดคล้องกับผู้ลการดำเนิ้น้งาน้ที่ั�งใน้ระยะสั�น้คือ	 เงิน้โบนั้ส	ซ่ึ�งเชื�อมโยงกับ 

ผู้ลการดำเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ฯ	และระยะยาวคือ	การวัดผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้ต่าม	Balance	Scorecard	และกองทีุ่น้เงิน้สะสม	(Saving	Fund)	เพื�อเป็น้สวัสดิการ 
ที่่�เป็น้หลักประกัน้ที่างการเงิน้ให้แก่พน้ักงาน้	

พน้ักงาน้จะได้รับค่าต่อบแที่น้เป็น้เงิน้เดือน้	ค่าที่ำงาน้กะ	ที่ำงาน้กลางคืน้	ที่ำงาน้ล่วงเวลา	ที่ำงาน้ต่่างจังหวัด	เบ่�ยขยัน้	และสวัสดิการอื�น้	พน้ักงาน้ม่สิที่ธิ
สมัครเป็น้สมาชิกกองทุี่น้เงิน้สะสม	ซ่ึ�งเงิน้สะสมที่่�สมาชิกจะฝ่ากสะสมจะม่อัต่รา	6%	และ	8%	ของเงิน้เดือน้	และบริษััที่ฯ	จะสมที่บให้ต่ามจำน้วน้ปีที่่�เป็น้สมาชิก	 
โดยใน้ปี	2564	บริษััที่ฯ	จ่ายค่าต่อบแที่น้พน้ักงาน้เป็น้เงิน้รวม	636	ล้าน้บาที่

การพัฒนาบั้คลากร
	บรษิัทัี่จดัใหม้ก่ารฝึ่กอบรมภายใน้	ผู้า่น้หลกัส้ต่รที่ั�งระบบออน้ไลน้	์และออฟื่ไลน้	์รวมที่ั�งการวางแผู้น้พัฒน้าบคุลากรที่่�พนั้กงาน้มส่ว่น้รว่มกำหน้ดแน้วที่าง

ใน้การพัฒน้าข่ดความสามารถืของต่น้ร่วมกับหัวหน้้างาน้ที่่�คอยให้คำปรึกษัาผู้่าน้โครงการ	Individual	Development	Plan	(“IDP”)	
ที่ั�งน้่�	 ใน้ปี	2564	ม่การฝ่ึกอบรมใน้ด้าน้ต่่างๆ	โดยม่ชิั�วโมงอบรมของพนักงานเฉลั่�ย 4.1 ชิั�วโมง/คน/ปี	รวมถืึงหลักส้ต่รอบรมและสัมมน้าพน้ักงาน้ 

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

7.6 ข�อม้ลสำคัญอื�น ๆ

7.6.1 รายชื�อบั้คคลท่ี�ได�รับัมอบัหุ้มาย

- เลัขานุการบริษััท
เพื�อให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	มาต่รา	89/15	และ	89/16	ที่่�ประชุมคณะกรรมการบริษััที่ครั�งที่่�	5/2563	ได้ม่มต่ิแต่่งต่ั�ง	

น้างสาววสุวัต่น้์	ศิริพงษั์มงคล	ที่่�ปรึกษัากฎหมาย	เป็น้เลขานุ้การบริษััที่	ต่ั�งแต่่วัน้ที่่�	12	พฤศจิกายน้	2563	รายละเอ่ยดปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	1

ขอบเขต์ หน�าท่� แลัะความรับผ่ิดชิอบ
• จัดที่ำและเก็บรักษัาเอกสารสำคัญได้แก่	ที่ะเบ่ยน้กรรมการ	หน้ังสือน้ัดประชุม	รายงาน้การประชุมคณะกรรมการบริษััที่และผู้้้ถืือหุ้น้	รายงาน้

ประจำปี	และรายงาน้การม่ส่วน้ได้เส่ย
• จัดประชุมคณะกรรมการบริษััที่และผู้้้ถืือหุ้น้ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายและข้อบังคับบริษััที่	รวมถึืงประสาน้งาน้ให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามมติ่ที่่�ประชุม

คณะกรรมการบริษััที่และที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้
• ให้คำแน้ะน้ำและสน้ับสนุ้น้การปฏิิบัต่ิงาน้ของกรรมการและผู้้้บริหารให้เป็น้ไปต่ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง
• ประสาน้งาน้ระหว่างประธาน้กรรมการกับประธาน้เจ้าหน้้าที่่�บริหารและกรรมการผู้้จ้ดัการและฝ่่ายจัดการ	รวมถึืงระหว่างบรษิัทัี่ฯ	กบัผู้้ถื้ือหุน้้
• ส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้้้บริหาร	และพน้ักงาน้ของบริษััที่ฯ	และบริษััที่ย่อย	ปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่
• หน้้าที่่�อื�น้ต่ามกฎหมายหรือที่่�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััที่
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- ผ่้�ท่�ได�รับมอบหมายให�รับผ่ิดชิอบโดยต์รงในการควบคุมด้แลัการทำบัญ่ชิ่
บริษััที่ฯ	มอบหมายให้	น้างพรรน้ิภา	รัต่น้เจริญ	ต่ำแหน้่ง	Financial	Controller	เป็น้ผู้้้รับผู้ิดชอบโดยต่รงใน้การควบคุมด้แลการที่ำบัญช่	ต่ั�งแต่่วัน้

ที่่�	1	กุมภาพัน้ธ์	2563	รายละเอ่ยดปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	1

 - ผ่้�ดำรงต์ำแหน่งหัวหน�างานต์รวจสอบภายในของบริษััท 
บริษััที่ฯ	มอบหมายให้	Ms.	Maxine	Mae	J.	Escoto	ต่ำแหน้่ง	Internal	Audit	Manager	ภ้มิภาคเอเช่ยแปซ่ิฟื่ิค	เป็น้หัวหน้้างาน้ต่รวจสอบภายใน้

ของบริษััที่	รายละเอ่ยดปรากฏิต่ามเอกสารแน้บ	3

7.6.2 รายชื�อหุ้ัวหุ้น�างานนักลงท่้นสัมพันธ์
ใน้ส่วน้ของงาน้ด้าน้ผู้้ล้งที่นุ้สมัพนั้ธ์น้ั�น้	บรษิัทัี่ยงัไม่ได้จัดตั่�งหน่้วยงาน้ขึ�น้เฉพาะ	เน้ื�องจากกจิกรรมใน้เรื�องดงักล่าวมจ่ำกดั	จงึได้มอบหมายให้เลขาน้กุารบรษิัทัี่ 

ที่ำหน้้าที่่�ติ่ดต่่อสื�อสารกบัผู้้ถื้ือหุน้้รวมที่ั�งภาครัฐที่่�เก่�ยวข้อง	ทัี่�งน่้�	ผู้้ล้งทุี่น้สามารถืต่ดิต่่อขอข้อมล้ได้ที่่�	โที่ร.	0	2909	8080	อเ่มล์	GYTH_COSC@goodyear.com	 
หรือที่่�	https://investor.goodyear.co.th/th

7.6.3 ค่าตอบัแท่นผู้้�สอบับััญชี 
บริษััที่จ่ายค่าสอบบัญช่ให้กับบริษััที่	ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์ส	เอบ่เอเอส	จำกัด	ซ่ึ�งเป็น้สำน้ักงาน้สอบบัญช่ที่่�ผู้้้สอบบัญช่ประจำปี	2564	สังกัด	รวมที่ั�ง

บุคคลหรือกิจการที่่�เก่�ยวข้องกับผู้้้สอบบัญช่และสำนั้กงาน้สอบบัญช่ท่ี่�ผู้้้สอบบัญช่สังกัดใน้รอบปีบัญช่ท่ี่�ผู่้าน้มาม่จำน้วน้เงิน้รวม	1.86	ล้าน้บาที่	ที่ั�งน้่�	บริษััที่ 
ที่่�เป็น้สำน้ักงาน้สอบบัญช่และผู้้้สอบบัญช่ไม่ม่ความสัมพัน้ธ์	หรือส่วน้ได้เส่ยใด	ๆ	กับบริษััที่/ผู้้้บริหาร/ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญ่ชิ่ประจำปี 2564
ค่าสอบบัญช่งบการเงิน้ประจำปี	และค่าสอบที่าน้งบการเงิน้รายไต่รมาสของบริษััที่และงบการเงิน้	รวมเป็น้เงิน้จำน้วน้	1.86	ล้าน้บาที่	

ค่าสอบบัญช่ของบริษััที่
1.		 ค่าสอบที่าน้งบการเงิน้รายไต่รมาสของบริษััที่ 900,000*		บาที่	
2.		 ค่าสอบบัญช่งบการเงิน้ประจำปีของบริษััที่ 961,802*		บาที่
รวมค่าสอบบัญ่ชิ่ของบริษััท 1,861,802*  บาท

ค่าบริการอ่�นนอกเหน่อจากค่าสอบบัญ่ชิ่
บรษัิัที่จ่ายค่าบรกิารด้าน้บัญชอ่ื�น้	จำน้วน้	132,000*	บาที่	สำหรบัการสงัเกต่การณ์ที่ำลายสนิ้ค้าและวัต่ถืดุบิ	ให้แก่สำนั้กงาน้สอบบัญชท่ี่่�ผู้้ส้อบบัญช ่

สังกัด	

*ไมี่รวัมีค่าใช้้จ่่ายอ่�น (out of pocket)
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8. รายงานผู้ลการดำเนินงานสำคัญด�านการกำกับัด้แลกิจการ

8.1 สร้ปผู้ลการปฏิิบััติหุ้น�าท่ี�ของคณะกรรมการในรอบัปีท่ี�ผู้่านมา

8.1.1 การสรรหุ้า พัฒนา และประเมินผู้ลการปฏิิบััติหุ้น�าท่ี�ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบรษิัทัี่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อ้ย	1	ใน้	3	ของกรรมการที่ั�งหมด	โดยบรษิัทัี่ฯ	ไดก้ำหน้ดใหก้รรมการอสิระต์�องม่คณุสมบตั์ิ

ดังน่�
(1)		 ถืือหุ้น้ไม่เกิน้ร้อยละ	0.5	ของจำน้วน้หุ้น้ที่่�ม่สิที่ธิออกเส่ยงที่ั�งหมดของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือ 

ผู้้้ม่อำน้าจควบคุม	ของบริษััที่ฯ	ที่ั�งน้่�	โดยให้น้ับรวมการถืือหุ้น้ของผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ั�น้ด้วย
(2)		 ไม่เป็น้หรือเคยเป็น้กรรมการที่่�ม่ส่วน้ร่วมบริหารงาน้	ล้กจ้าง	พน้ักงาน้	ท่ี่�ปรึกษัาที่่�ได้เงิน้เดือน้ประจำ	หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	

บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	บริษััที่ย่อยลำดับเด่ยวกัน้	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือของผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้้อยกว่า	2	ปี	ที่ั�งน้่�	ลักษัณะต่้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถืึงกรณ่ที่่�กรรมการอิสระเคยเป็น้ข้าราชการหรอืที่่�ปรกึษัาของส่วน้ราชการ	ซ่ึ�งเป็น้ผู้้ถ้ือืหุน้้รายใหญ่
หรอืผู้้ม้อ่ำน้าจควบคุมของบรษิัทัี่ฯ

(3)		 ไม่เป็น้บุคคลที่่�ม่ความสัมพัน้ธ์ที่างสายโลหิต่หรือโดยการจดที่ะเบ่ยน้ต่ามกฎหมายใน้ลักษัณะที่่�เป็น้บดิา	มารดา	ค่้สมรส	พ่�น้้อง	และบตุ่ร	
รวมที่ั�งค่้สมรสของบตุ่รของกรรมการรายอื�น้	ผู้้บ้รหิาร	ผู้้ถื้ือหุน้้รายใหญ	่ผู้้ม้อ่ำน้าจควบคมุหรอืบคุคลที่่�จะไดรั้บการเสน้อใหเ้ปน็้กรรมการ	ผู้้บ้รหิาร	หรอืผู้้ม้อ่ำน้าจ
ควบคุมของบริษััที่ฯ	หรือบริษััที่ย่อย

(4)		 ไม่มห่รือเคยมค่วามสัมพัน้ธ์ที่างธุรกิจ	กับบริษัทัี่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษัทัี่ย่อย	บริษัทัี่ร่วม	ผู้้ถื้ือหุน้้รายใหญ่	หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	 
ใน้ลักษัณะที่่�อาจเป็น้การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของต่น้	รวมที่ั�งไม่เป็น้หรือเคยเป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่่�ม่น้ัยหรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของผู้้้ที่่�ม่ความสัมพัน้ธ์
ที่างธุรกิจกับบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้้อยกว่า	2	ปี

(5)		 ไม่เป็น้หรือเคยเป็น้ผู้้้สอบบัญช่ของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	และ 
ไม่เป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่่�ม่น้ัย	ผู้้้ม่อำน้าจควบคุม	หรือหุ้น้ส่วน้ของสำน้ักงาน้สอบบัญช่ซ่ึ�งม่ผู้้้สอบบัญช่ของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	
หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	สังกัดอย้่	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้้อยกว่า	2	ปี

(6)		 ไม่เป็น้หรือเคยเป็น้ผู้้้ให้บริการที่างวิชาช่พใดๆ	ซ่ึ�งรวมถืึงการให้บริการเป็น้ที่่�ปรึกษัากฎหมาย	หรือที่่�ปรึกษัาที่างการเงิน้	ซ่ึ�งได้รับค่าบริการ
เกิน้กว่า	2	ล้าน้บาที่ต่่อปีจากบริษััที่ฯ	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	และไม่เป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่่�ม่น้ัย	ผู้้้ม่อำน้าจควบคุม
หรือหุ้น้ส่วน้ของผู้้้ให้บริการที่างวิชาช่พน้ั�น้ด้วย	เว้น้แต่่จะได้พ้น้จากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้้อยกว่า	2	ปี

(7)		 ไม่เป็น้กรรมการที่่�ได้รับแต่่งต่ั�งขึ�น้เพื�อเป็น้ต่ัวแที่น้ของกรรมการของบริษััที่ฯ	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือผู้้้ถืือหุ้น้ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้ที่่�เก่�ยวข้องกับผู้้้ถืือหุ้น้
รายใหญ่ของบริษััที่ฯ

(8)		 ไม่ประกอบกิจการที่่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกัน้และเป็น้การแข่งขัน้ที่่�ม่น้ัยกับกิจการของบริษััที่ฯ	หรือบริษััที่ย่อยหรือไม่เป็น้หุ้น้ส่วน้ที่่�ม่น้ัยใน้ห้าง
หุ้น้ส่วน้	หรือเป็น้กรรมการที่่�ม่ส่วน้ร่วมบริหารงาน้	ล้กจ้าง	พนั้กงาน้	ท่ี่�ปรึกษัาที่่�รับเงิน้เดือน้ประจำ	หรือถืือหุ้น้เกิน้ร้อยละหน้ึ�งของจำน้วน้หุ้น้ที่่�ม่สิที่ธิออกเส่ยง
ที่ั�งหมดของบริษััที่อื�น้ซ่ึ�งประกอบกิจการที่่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกัน้และเป็น้การแข่งขัน้ที่่�ม่น้ัยกับกิจการของบริษััที่ฯ	หรือบริษััที่ย่อย

(9)		 ไม่ม่ลักษัณะอื�น้ใดที่่�ที่ำให้ไม่สามารถืให้ความเห็น้อย่างเป็น้อิสระเก่�ยวกับการดำเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ฯ
ภายหลังได้รับการแต่่งตั่�งให้เป็น้กรรมการอิสระที่่�ม่ลักษัณะเป็น้ไปต่าม	(1)	ถึืง	(9)	แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ต่ัดสิน้ใจใน้การดำเน้ิน้กิจการของบริษััที่ฯ	บริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	บริษััที่ย่อยลำดับเด่ยวกัน้	ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่	หรือผู้้้ม่อำน้าจควบคุมของบริษััที่ฯ	
โดยม่การต่ัดสิน้ใจใน้ร้ปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้	ที่ั�งน้่�	น้ิยามกรรมการอิสระเป็น้ไปต่ามประกาศคณะกรรมการกำกับต่ลาดทีุ่น้

(2) การสรรหาแลัะแต์่งต์ั�งกรรมการแลัะผ่้�บริหารระดับส้งสุด

วิธุ่การสรรหากรรมการ
1.	 บริษััที่ฯ	เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้รายย่อย/ผู้้้ถืือหุ้น้รายใหญ่/กรรมการ	เสน้อชื�อบุคคลเพื�อเป็น้กรรมการบริษััที่	มายังบริษััที่ฯ
2.	 คณะกรรมการสรรหาและกำหน้ดค่าต่อบแที่น้	พิจารณาที่บที่วน้โครงสร้างกรรมการให้มค่วามเหมาะสมกับความจำเป็น้เชิงกลยุที่ธ์ของบริษัทัี่ฯ
3.	 พิจารณากำหน้ด	ความร้้	ความสามารถื	และประสบการณ์ของกรรมการที่่�จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุที่ธ์ของบริษััที่ฯ	
4.	 คณะกรรมการสรรหาและกำหน้ดค่าต่อบแที่น้	ดำเน้ิน้การสรรหาและเสน้อแน้ะผู้้้ที่่�ม่คุณสมบัต่ิเหมาะสมใน้การดำรงต่ำแหน้่งกรรมการ	 

แที่น้กรรมการที่่�พ้น้จากต่ำแหน้่งต่ามวาระ	หรือกรรมการที่่�แต่่งต่ั�งเพิ�มเต่ิม	
5.	 คณะกรรมการสรรหาและกำหน้ดค่าต่อบแที่น้	พิจารณาคัดเลือกผู้้ท้ี่่�เหมาะสมเป็น้กรรมการและเสน้อให้คณะกรรมการบริษััที่พิจารณาเห็น้ชอบ
6.	 คณะกรรมการบริษััที่พิจารณาเห็น้ชอบรายชื�อกรรมการที่่�จะน้ำเสน้อขออนุ้มัต่ิจากที่่�ประชุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้ประจำปี
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การแต์่งต์ั�งแลัะพ�นต์ำแหน่งของกรรมการ
1.		 ให้ที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้เลือกตั่�งกรรมการโดยใช้เส่ยงข้างมาก	โดยผู้้้ถืือหุ้น้คน้หนึ้�งม่คะแน้น้เส่ยงเที่่ากับหนึ้�งหุ้น้ต่่อหนึ้�งเส่ยงและสามารถื

เลือกตั่�งกรรมการเป็น้รายบุคคล	ที่ั�งน้่�	บุคคลซ่ึ�งได้รับคะแน้น้เส่ยงส้งสุดต่ามลำดับลงมาเป็น้ผู้้้ ได้รับการเลือกตั่�งเป็น้กรรมการเที่่าจำน้วน้กรรมการ 
ที่่�จะพึงม่หรือพึงเลือกตั่�งใน้ครั�งน้ั�น้	ใน้กรณ่ที่่�บุคคลซ่ึ�งได้รับการเลือกตั่�งใน้ลำดับถืัดลงมาม่คะแน้น้เส่ยงเที่่ากัน้เกิน้จำน้วน้กรรมการที่่�พึงม่หรือจะพึงเลือกตั่�ง
ใน้ครั�งน้ั�น้	ให้ผู้้้เป็น้ประธาน้ใน้ที่่�ประชุมออกเส่ยงเพิ�มขึ�น้อ่กหน้ึ�งเส่ยงเป็น้เส่ยงช่�ขาด

2.		 ใน้การประชุมสามัญประจำปีทีุ่กครั�ง	ให้กรรมการออกจากต่ำแหน่้ง	1	ใน้	3	ถื้าจำน้วน้กรรมการที่่�จะแบ่งออกให้ต่รงเป็น้สามส่วน้ไม่ได้	 
ก็ให้ออกโดยจำน้วน้ใกล้ที่่�สุดกับส่วน้	1	ใน้	3	ทัี่�งน้่�	กรรมการที่่�จะต้่องออกจากต่ำแหน่้งใน้ปีแรกและปีที่่�สองภายหลังจดที่ะเบ่ยน้บริษััที่น้ั�น้	หากกรรมการ 
มิได้ต่กลงกัน้เองเป็น้วิธ่อื�น้	 ให้ใช้การจับสลากกัน้ว่าผู้้้ใดจะออก	ส่วน้ปีหลังๆ	ต่่อไปให้กรรมการคน้ที่่�อย่้ใน้ต่ำแหน่้งน้าน้ท่ี่�สุดนั้�น้เป็น้ผู้้้ออกจากต่ำแหน่้ง	 
กรรมการที่่�ออกต่ามวาระน้ั�น้อาจถื้กเลือกเข้ามาดำรงต่ำแหน้่งใหม่ก็ได้

3.		 น้อกจากการพ้น้ต่ำแหน้่งต่ามวาระแล้ว	กรรมการพ้น้จากต่ำแหน้่งเมื�อ
• ต่าย
• ลาออก	
• ขาดคุณสมบัต่ิหรือม่ลักษัณะต่้องห้ามต่ามกฎหมายว่าด้วยบริษััที่มหาชน้จำกัด	และกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์
• ที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้ลงมต่ิให้ออกต่ามกฎหมายว่าด้วยบริษััที่มหาชน้จำกัด
• ศาลม่คำสั�งให้ออก

4.		 ใน้กรณ่ท่ี่�ต่ำแหน้ง่กรรมการวา่งลงเพราะเหต่อุื�น้น้อกจากถืงึคราวออกต่ามวาระ	ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซ่ึ�งมคุ่ณสมบตั่แิละไมม่ลั่กษัณะ
ต่อ้งหา้มต่ามขอ้บังคบัเขา้เปน็้กรรมการแที่น้ใน้การประชมุคณะกรรมการคราวถืดัไป	เวน้้แต่่วาระของกรรมการจะเหลอืน้้อยกวา่	2	เดือน้	โดยมต่ขิองคณะกรรมการ
ต่้องประกอบด้วยคะแน้น้เส่ยงไม่น้้อยกว่า	3/4	ของจำน้วน้กรรมการที่่�ยังเหลืออย่้	และบุคคลซ่ึ�งเข้าเป็น้กรรมการแที่น้อย้่ใน้ต่ำแหน้่งได้เพ่ยงเที่่าวาระที่่�ยังเหลืออย่้
ของกรรมการซ่ึ�งต่น้แที่น้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการที่่�ได้รับการแต่่งต่ั�งใหม่แต่่ละที่่าน้จะได้รับที่ราบข้อม้ลของบริษััที่	กฎระเบ่ยบ	และข้อม้ลธุรกิจของบริษััที่ที่่�เก่�ยวข้องอย่างเพ่ยงพอ 

ต่่อการปฏิิบัต่หิน้า้ที่่�กรรมการ	น้อกจากน้่�	คณะกรรมการสง่เสริมให้กรรมการได้พัฒน้าความร้้ต่่อการที่ำหน้า้ที่่�โดยเห็น้ว่ากรรมการควรได้รับการอบรมหลักสต้่ร
กรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	อย่างน้้อย	1	หลักส้ต่รพื�น้ฐาน้

การพัฒนากรรมการ
ใน้ปี	2564	คณะกรรมการบริษััที่ที่ั�งหมด	9	คน้เข้ารับฟื่ังการบรรยายเก่�ยวกับบที่บาที่หน้้าที่่�และความรับผู้ิดของกรรมการ	โดยวิที่ยากร 

จาก	Tilleke	&	Gibbins	เมื�อวัน้ที่่�	27	กรกฎาคม	2564

การประเมินผ่ลัการปฏิิบัต์ิงานของกรรมการบริษััท แลัะกรรมการผ่้�จัดการ
คณะกรรมการจะที่ำการประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้รายบุคคล	ที่ั�งคณะ	และ	คณะอนุ้กรรมการ		(Self-Assessment)	และกรรมการผู้้้จัดการ	 

เพื�อประเมิน้การปฏิิบัต่ิหน้้าที่่�และปรับปรุงให้สอดคล้องกับน้โยบายของบริษััที่ที่่�กำหน้ดไว้	ซ่ึ�งเลขานุ้การบริษััที่เป็น้ผู้้้จัดส่งแบบประเมิน้เพื�อประเมิน้ผู้ล	โดยม่หัวข้อ
ที่่�ใช้ใน้การประเมิน้	ได้แก่	 โครงสร้างและคุณสมบัติ่ของคณะกรรมการ	บที่บาที่	หน้้าที่่�	 และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ	 
การที่ำหน้า้ที่่�ของกรรมการ	ความสัมพัน้ธ์กบัฝ่่ายจดัการ	การพฒัน้าต่น้เองของกรรมการ	การต่รวจสอบด้แลกระบวน้การรายงาน้ที่างการเงิน้	และการควบคมุ
ภายใน้	และการปฏิิบตั่ติ่ามจรยิธรรมธรุกจิ	ใน้ป	ี2563	ผู้ลการประเมนิ้สรปุไดว้า่คณะกรรมการบรษัิัที่	คณะกรรมการชดุยอ่ย	และกรรมการผู้้จ้ดัการ	ปฏิิบตั่หิน้า้ที่่�
ได้ครบถื้วน้และม่ประสิที่ธิผู้ล
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8.1.2 การจ่ายค่าตอบัแท่นคณะกรรมการรายบั้คคล

นโยบายการกำหนดค่าต์อบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้พจิารณาค่าต่อบแที่น้สำหรับกรรมการโดยคำนึ้งถึืงความเหมาะสมเก่�ยวกบัประเภที่	ขน้าด	และความเก่�ยวโยงกบัผู้ลการดำเนิ้น้งาน้ 

ของบริษััที่ซ่ึ�งสอดคล้องกับสภาวะโดยที่ั�วไปของต่ลาด	 (Market	Norm)	 และอุต่สาหกรรมเด่ยวกัน้	รวมถืึงความเหมาะสมเก่�ยวกับการที่ำหน้้าที่่�และ 
ความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการ	ที่ั�งน้่�	 เฉพาะประธาน้กรรมการและกรรมการซ่ึ�งม่ถิื�น้ที่่�อย่้ใน้ประเที่ศไที่ยและไม่ได้รับเงิน้เดือน้จากบริษััที่เที่่านั้�น้ที่่�ม่สิที่ธิได้รับ 
ค่าต่อบแที่น้กรรมการ

ค่าต์อบแทนกรรมการ ซ่ึ�งได้รับอนุ้มัต่ิจากที่่�ประชุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้	ประจำปี	2564	เมื�อวัน้ที่่�	22	เมษัายน้	2564	ม่ดังน้่�

ค่ณะกรรมการ ค่่าตอบัแทน โบันัสิ ค่่าตอบัแทนอ่�นที�ไม่ใชี่ตัวเงิน

ค่ณะกรรมการบัริษัท

ประธาน้ 500,000 ไม่ม่ ไม่ม่

กรรมการ 350,000 ไม่ม่ ไม่ม่

ค่ณะกรรมการตรวจสิอบั

ประธาน้ 350,000 ไม่ม่ ไม่ม่

กรรมการ 300,000 ไม่ม่ ไม่ม่

ค่ณะกรรมการสิรรหาและธิ์รรมาภิบัาล

ประธาน้ 100,000 ไม่ม่ ไม่ม่

กรรมการ 75,000 ไม่ม่ ไม่ม่

หมายเหตุ่	บริษััที่ไม่ม่ค่าต่อบแที่น้กรรมการใน้ร้ปแบบอื�น้ใดอ่ก

ค่าต์อบแทนกรรมการรายบุคคลั ปี 2564

รายชี่�อ ตำแหน่ง ค่่าตอบัแทน (บัาท)

1.	ดร.ธ่ระพร	ศร่เฟื่่�องฟืุ่้ง - ประธาน้กรรมการ
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

575,000

2.	น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้ - กรรมการอิสระ
- ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ

700,000

3.	น้ายเย็บ	ซ่้	ชวน้	(Mr.Yeap	Swee	Chuan) - กรรมการอิสระ
- ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
- กรรมการต่รวจสอบ

750,000

4.	น้างสาวชน้าพรรณ	จึงรุ่งเรืองกิจ - กรรมการอิสระ
- กรรมการต่รวจสอบ
- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

725,000
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8.1.3 การติดตามใหุ้�มีการปฏิิบััติตามนโยบัายและแนวปฏิิบััติในการกำกับัด้แลกิจการ  

1) การปฏิิบัต์ิต์ามหลัักการกำกับด้แลักิจการท่�ด่สำหรับบริษััทจดทะเบ่ยน 
ต่ลาดหลกัที่รพัยแ์หง่ประเที่ศไที่ย	(ต่ลที่.)	ไดจ้ดัใหม้ห่ลกัการกำกบัดแ้ลกจิการที่่�ดส่ำหรบับรษิัทัี่จดที่ะเบย่น้	ป	ี2555	ซ่ึ�งต่่อมาสำน้กังาน้คณะกรรมการ

กำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	(ก.ล.ต่.)	ได้ออกหลักการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่สำหรับบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้	ปี	2560	(CG	Code)	ซ่ึ�งประกอบด้วยหลักปฏิิบัต่ิ	
8	ข้อหลัก	โดยใน้ปีที่่�ผู้่าน้มาบริษััที่ฯ	ยังคงปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่อย่างต่่อเน้ื�อง	โดยแบ่งเป็น้	5	ด้าน้ดังน้่�

1. ด�านสิทธุิของผ่้�ถ่อหุ�น
น้โยบายเก่�ยวกับสิที่ธิของผู้้้ถืือหุ้น้ไว้ใน้น้โยบายการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	หมวดที่่�	3.3	ซ่ึ�งม่การปฏิิบัต่ิดังน้่�
• ใช้เกณฑ์์วัน้กำหน้ดรายชื�อผู้้ถื้ือหุน้้	(Record	Date)	ใน้การประชุมสามัญผู้้ถื้ือหุน้้	เพื�อใหผู้้้ถื้ือหุน้้มเ่วลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมล้

ต่่างๆ	ก่อน้การประชุมมากขึ�น้
• แจ้งกำหน้ดการประชุมให้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่ราบล่วงหน้้าประมาณ	2	เดือน้ก่อน้วัน้ประชุม	เพื�อให้ผู้้้ถืือหุ้น้สามารถืวางแผู้น้ต่ารางเวลาใน้การเข้าร่วม

ประชุมได้	ซ่ึ�งมากกว่าที่่�กฎหมายกำหน้ดไว้		
• จัดส่งหน้ังสือเชิญประชุมและข้อม้ลประกอบใน้แต่่ละวาระให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้เพื�อพิจารณาล่วงหน้้า	สำหรับกรณ่ที่่�ผู้้้ถืือหุ้น้ไม่สามารถืมาประชุม 

ด้วยต่น้เอง	สามารถืมอบฉัน้ที่ะให้ผู้้้อื�น้มาประชุมแที่น้ได้	
• เปิดโอกาสให้ผู้้ถื้ือหุน้้ส่งคำถืามท่ี่�ต้่องการให้บรษัิัที่ฯ	ช่�แจงใน้ประเด็น้ของระเบย่บวาระที่่�น้ำเสน้อของการประชุมสามัญผู้้ถื้ือหุน้้ประจำปีล่วงหน้้า
• อำน้วยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้้้ถืือหุ้น้เข้าร่วมประชุมผู้้้ถืือหุ้น้ด้วยต่น้เองหรือมอบฉัน้ที่ะ
• อำน้วยความสะดวกแก่ผู้้้ถืือหุ้น้	ใน้วัน้ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	ดังน้่�

-	 ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้้้ถืือหุ้น้ใน้การลงที่ะเบ่ยน้และการน้ับคะแน้น้	เพื�อให้ม่ประสิที่ธิภาพและความโปร่งใส-	
• ก่อน้การประชุม	เลขานุ้การบริษััที่ช่�แจงวิธ่การออกเส่ยงลงคะแน้น้	และการน้ับคะแน้น้เส่ยงเพื�อลงมต่ิใน้แต่่ละระเบ่ยบวาระ	รวมถืึงขอต่ัวแที่น้ 

ผู้้้ถืือหุ้น้ร่วมเป็น้สักข่พยาน้ใน้การน้ับคะแน้น้เส่ยงร่วมกับผู้้้ต่รวจสอบ
• ระหว่างการประชุม	

-	 ดำเน้ิน้การประชุมเป็น้ไปต่ามระเบ่ยบวาระที่่�ได้ส่งให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้	โดยไม่ม่การเพิ�มหรือสลับวาระ	
-	 เปิดโอกาสให้ผู้้้ถืือหุ้น้ได้ซ่ักถืามหรือแสดงความคิดเห็น้ใน้แต่่ละวาระ	รวมถึืงบัน้ที่ึกประเด็น้ซ่ักถืามและข้อคิดเห็น้ท่ี่�สำคัญไว้ใน้รายงาน้ 

การประชุม
• ภายหลังการประชุม

-	 เผู้ยแพร่มต่ิที่่�ประชุมและผู้ลคะแน้น้แต่่ละวาระผู้่าน้ช่องที่างของต่ลที่.	และเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	ใน้ช่วงเย็น้ของวัน้ประชุม
-	 เผู้ยแพร่รายงาน้การประชุมผู้่าน้ช่องที่างของต่ลที่.	และเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	

ใน้การประชมุสามญัผู้้ถื้ือหุน้้	ประจำป	ี2564	บรษัิัที่ฯ	ได้เชญิที่่�ปรึกษัากฎหมาย	เปน็้สักขพ่ยาน้การน้บัคะแน้น้จากบริษััที่	เบเคอร์	แอน้ด์	แมค็เคน็้
ซ่่�	จํากัด	เป็น้ผู้้้ต่รวจสอบการน้ับคะแน้น้เส่ยงใน้ที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้ให้เป็น้ไปอย่างโปร่งใส	ถื้กต่้องต่ามกฎหมายและข้อบังคับบริษััที่	

ผู้ลการประเมิน้คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น้	100	คะแน้น้เต่็ม	อย้่ใน้เกณฑ์์ด่เลิศ	ใน้โครงการประเมิน้คุณภาพการจัดประชุมสามัญ 
ผู้้้ถืือหุ้น้	(Annual	General	Meeting	-	AGM)	ประจำปี	2564	จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้้้ลงทีุ่น้ไที่ย

2. ด�านการปฏิิบัต์ิต์่อผ่้�ถ่อหุ�นอย่างเท่าเท่ยมกัน
คณะกรรมการบริษัทัี่ไดก้ำหน้ดน้โยบายเก่�ยวกบัการปฏิบัิต่ติ่อ่ผู้้ถื้ือหุน้้อยา่งเที่า่เที่ย่มกัน้ไว้ใน้น้โยบายการกำกับดแ้ลกิจการที่่�ด	่น้อกเหนื้อจาก

ที่่�กฎหมายกำหน้ด	ซ่ึ�งม่การปฏิิบัต่ิดังน้่�
• เผู้ยแพร่เอกสารการประชุมที่างเว็บไซ่ต่์ล่วงหน้้าก่อน้วัน้ประชุม	29	วัน้และจัดส่งเอกสารให้ผู้้้ถืือหุ้น้ล่วงหน้้าก่อน้วัน้ประชุม	28	วัน้
• เปดิโอกาสใหผู้้้ถื้ือหุน้้เสน้อระเบย่บวาระการประชมุสามญัผู้้ถื้ือหุน้้		และเสน้อชื�อบคุคลเปน็้กรรมการลว่งหน้า้	โดยบรษัิัที่ฯ	เปดิเผู้ยหลกัเกณฑ์์

และวิธ่การบน้	เว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	พร้อมที่ั�งแจ้งให้ผู้้้ถืือหุ้น้ที่ราบผู้่าน้ช่องที่างของต่ลที่.	โดยคณะกรรมการบริษััที่ถืือเป็น้น้โยบายที่่�จะไม่เพิ�มวาระการประชุม 
ที่่�ไม่ได้แจ้งล่วงหน้้าโดยไม่จำเป็น้	โดยเฉพาะวาระสำคัญที่่�ผู้้้ถืือหุ้น้ต่้องใช้เวลาใน้การศึกษัาข้อม้ลก่อน้การต่ัดสิน้ใจ	

• สน้บัสน้นุ้ใหผู้้้ถื้ือหุน้้ใชห้น้งัสอืมอบฉนั้ที่ะที่่�สามารถืกำหน้ดที่ศิที่างใน้การลงคะแน้น้เส่ยงได	้(แบบ	ข)	ต่ลอดจน้เสน้อชื�อกรรมการอสิระที่ั�งหมด
จำน้วน้	2	คน้	เป็น้ที่างเลือกให้ผู้้้ถืือหุ้น้มอบฉัน้ที่ะใน้การประชุมผู้้้ถืือหุ้น้

• ใช้บัต่รลงคะแน้น้เส่ยงใน้ทีุ่กวาระการประชุม	โดยเฉพาะใน้วาระเลือกตั่�งกรรมการที่่�ผู้้้ถืือหุ้น้สามารถืเลือกตั่�งได้เป็น้รายบุคคล	โดยม่คะแน้น้
เส่ยงเที่่ากับจำน้วน้หุ้น้ที่่�ต่น้ม่ต่่อการเลือกต่ั�งกรรมการ	1	คน้		

• กำหน้ดให้กรรมการซ่ึ�งม่ส่วน้ได้เส่ยใน้เรื�องที่่�พิจารณา	ไม่ม่สิที่ธิออกเส่ยงและต้่องไม่อย้่ใน้ที่่�ประชุมใน้วาระดังกล่าวไว้ใน้น้โยบายการกำกับ
ด้แลกิจการที่่�ด่	

• กำหน้ดข้อพึงปฏิิบัต่ิของพน้ักงาน้เก่�ยวกับการเก็บรักษัาข้อม้ลอัน้เป็น้ความลับของบริษััที่	และการไม่หาประโยชน้์ให้แก่ต่น้เองหรือผู้้้อื�น้ 
โดยอาศัยข้อม้ลความลับของบริษััที่ฯ	ไว้ใน้น้โยบายการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	
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3. ด�านบทบาทของผ่้�ม่ส่วนได�เส่ย
บรษัิัที่ฯ	ได้ใหค้วามสำคัญต่่อสทิี่ธขิองผู้้ม้ส่่วน้ไดเ้สย่ที่กุกลุม่	รวมถึืงไมก่ระที่ำการใดๆ	อนั้เปน็้การละเมดิสิที่ธขิองผู้้ม้ส่ว่น้ได้เสย่	รวมถึืงที่รพัยส์นิ้

ที่างปัญญา	ซ่ึ�งม่น้โยบายและการปฏิิบัต่ิดังน้่�

พนักงาน
• สน้บัสนุ้น้การพฒัน้าบุคลากรให้ม่ความร้้ความสามารถืส้ง	โดยพนั้กงาน้จะมแ่ผู้น้พัฒน้ารายบคุคล	(IDP:	Individual	Development	Plan)	

ประจำปี	
• ประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้ซ่ึ�งพน้ักงาน้ทีุ่กคน้จะม่ต่ัวช่�วัดการปฏิิบัต่ิงาน้	(KPIs)	ซ่ึ�งผู้ลต่อบแที่น้จะเป็น้ไปต่ามผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้	
• ด้แลพน้ักงาน้โดยให้ผู้ลต่อบแที่น้ที่่�เหมาะสมเป็น้ธรรมและสอดคล้องกับผู้ลการดำเน้ิน้งาน้ของบริษััที่ฯ	ทัี่�งใน้ระยะสั�น้และระยะยาว	บริษััที่ฯ	 

ไดท้ี่ำการสำรวจคา่ต่อบแที่น้และสวสัดกิารเที่ย่บเค่ยง	(Benchmark)	ระหว่าง	อตุ่สาหกรรมใกลเ้ค่ยง	รวมถึืงสภาวะแวดล้อมภายน้อก	เพื�อน้ำมาที่บที่วน้และปรบัปรงุ
หลักเกณฑ์์ค่าต่อบแที่น้ให้เหมาะสม	สามารถืแข่งขัน้ได้กับต่ลาดและอุต่สาหกรรมเด่ยวกัน้ได้	รวมถืึงจัดให้ม่สวัสดิการใน้ระดับที่่�ส้งกว่ากฎหมายกำหน้ดไว้	

ผ่้�บริโภค
• บริษััที่ฯ	มุ่งมั�น้ที่่�จะสร้างความเชื�อมั�น้และความพึงพอใจส้งสุดแก่ล้กค้าด้วยการน้ำเสน้อผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�ด่ม่คุณภาพและบริการที่่�เชื�อถืือได้	 

รวมถืึงมุ่งมั�น้ใน้การพัฒน้าคุณภาพของผู้ลิต่ภัณฑ์์และการบริการให้ด่ยิ�งๆ	ขึ�น้	ภายใต่้เงื�อน้ไขการปฏิิบัต่ิที่่�เป็น้ธรรมและรับผู้ิดชอบต่่อล้กค้า	
• บริษััที่ฯ	ยังได้ใส่ใจและคำนึ้งถืึงความปลอดภัยของผู้้้บริโภค	โดยม่การรับรองต่ามมาต่รฐาน้ต่่างๆ	พร้อมที่ั�งให้ข้อม้ลเก่�ยวกับผู้ลิต่ภัณฑ์์ 

และบริการที่่�ถื้กต่้องเพ่ยงพอ	

ค้่ค�า/ผ่้�รับเหมา
• บริษััที่ฯ	ม่กระบวน้การจัดซ่ื�อจัดจ้างที่่�เสมอภาคและม่ความเป็น้ธรรม	รวมถืึงปฏิิบัต่ิต่ามสัญญาหรือเงื�อน้ไขต่่างๆ	ที่่�ต่กลงไว้อย่างเคร่งครัด	
• การคัดเลือกค่้ค้า	กำหน้ดให้ม่หลักเกณฑ์์ใน้การพิจารณาคัดเลือกค่้ค้า	 โดยม่เกณฑ์์การขึ�น้ที่ะเบ่ยน้เป็น้ค้่ค้าและการคัดกรองค้่ค้า 

อย่างเคร่งครัด	เพื�อให้ม่การดำเน้ิน้กิจการอย่างเป็น้ธรรมและไม่เป็น้การละเมิดสิที่ธิมนุ้ษัยชน้	

เจ�าหน่�
บริษััที่ฯ	ปฏิิบัต่ิต่่อเจ้าหน้่�อย่างเป็น้ธรรม	ม่ความรับผู้ิดชอบและโปร่งใส	ปฏิิบัต่ิต่ามเงื�อน้ไขข้อกำหน้ดของสัญญาและพัน้ธะที่างการเงิน้ 

อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื�องเงื�อน้ไขค�ำประกัน้	การบริหารเงิน้ทีุ่น้และการชำระหน้่�	ด้แลหลักที่รัพย์ค�ำประกัน้	รวมถืึงภาระผู้้กพัน้และหน้่�สิน้ท่ี่�อาจเกิดขึ�น้	 
ต่ลอดจน้บริหารจัดการเงิน้ทีุ่น้ให้ม่โครงสร้างที่่�เหมาะสมเพื�อให้เจ้าหน้่�มั�น้ใจใน้ฐาน้ะการเงิน้	และความสามารถืใน้การชำระหน้่�ที่่�ด่ของบริษััที่ฯ	

ค้่แข่ง
บริษััที่ฯ	ม่การดำเนิ้น้ธุรกิจอย่างม่จริยธรรม	โปร่งใส	และการแข่งขัน้อย่างเป็น้ธรรมกับค่้แข่ง	ภายใต่้กรอบกติ่กาของการแข่งขัน้ที่่�ด่	ไม่แสวงหา

ข้อม้ลที่่�เป็น้ความลับของค่้แข่งที่างการค้าด้วยวิธ่การที่่�ไม่สุจริต่หรือไม่เหมาะสม	เช่น้	การจ่ายเงิน้สิน้จ้างให้แก่พน้ักงาน้ของค่้แข่ง	เป็น้ต่้น้	และไม่ที่ำลายชื�อเส่ยง 
ของค้่แข่งที่างการค้า	ด้วยการกล่าวหาใน้ที่างร้าย

ผ่้�ถ่อหุ�น
บริษััที่ฯ	ม่ความมุ่งมั�น้ที่่�จะดำเนิ้น้ธุรกิจอย่างม่บรรษััที่ภิบาล	เชื�อถืือได้	และแน้่วแน่้ใน้การสร้างงาน้สร้างกิจการให้ม่ฐาน้ะที่างการเงิน้ที่่�มั�น้คง 

อย่างยั�งยืน้	เพื�อเพิ�มม้ลค่าหุ้น้ส้งสุดให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้	รวมถืึงจัดให้ม่ช่องที่างต่ิดต่่อผู้่าน้เว็บไซ่ต่์และน้ักลงทีุ่น้สัมพัน้ธ์ของบริษััที่ฯ	

ชิุมชิน สังคมแลัะสิ�งแวดลั�อม
	ดำเน้ิน้ธุรกิจภายใต่้มาต่รฐาน้สิ�งแวดล้อม	โดยม่ระบบการจัดการด้าน้อาช่วอน้ามัย	ความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อมเป็น้ส่วน้หน้ึ�งของธุรกิจ	

การใชิ�ทรัพยากร
การใช้ที่รัพยากรได้แก่	พลงังาน้	น้�ำ	สารเคมอ่ย่างคุ้มค่าเป็น้ไปต่ามเป้าหมาย	และดำเนิ้น้การที่บที่วน้ปรับปรุง	เพิ�มประสิที่ธิภาพการใช้ที่รัพยากร

ขององคก์รอยา่งต่่อเน้ื�อง	เหมาะสมกบัขน้าดการใชท้ี่รพัยากรของธรุกจิ	และมก่ารจดัการของเสย่อยา่งมป่ระสทิี่ธภิาพ	มก่ารน้ำของเส่ยมาใช้ใหเ้กดิประโยชน้ส์ง้สดุ	

การไม่ลัะเมิดทรัพย์สินทางปัญ่ญ่า
บริษััที่ฯ	จัดให้ม่น้โยบายด้าน้ที่รัพย์สิน้ที่างปัญญา	เพื�อกำหน้ดแน้วปฏิิบัต่ิที่่�ชัดเจน้ใน้การป้องกัน้และไม่ล่วงละเมิดที่รัพย์สิน้ที่างปัญญา	

4. ด�านการเปิดเผ่ยข�อม้ลัแลัะความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษััที่ได้กำหน้ดน้โยบายเก่�ยวกับการเปิดเผู้ยสารสน้เที่ศและความโปร่งใสไว้ใน้น้โยบายการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	และบริษััที่ฯ	 

ม่การปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	ดังน้่�
• เผู้ยแพรข่อ้มล้และเอกสารสำคัญของบริษัทัี่ฯ	ซ่ึ�งรวมถึืงหนั้งสือบริคณหส์น้ธิ	หน้งัสือรับรอง	และขอ้บังคับของบริษััที่ฯ	น้อกเหนื้อจากน้โยบาย

การกำกับด้แลกิจการที่่�ด่ไว้ใน้เว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ
• เผู้ยแพร่ข้อม้ลสำคัญของบริษััที่ฯ	อย่างสม�ำเสมอผู้่าน้ที่างต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	(SET)	แบบแสดงรายการข้อม้ลประจำปี	 

รายงาน้ประจำปี	รวมถืึงเว็บไซ่ต่์ของบริษััที่ฯ	ที่ั�งภาษัาไที่ยและภาษัาอังกฤษั
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5. ด�านความรับผ่ิดชิอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษััที่ได้กำหน้ดน้โยบายเก่�ยวกับบที่บาที่	หน้้าที่่�	และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษััที่ไว้ใน้น้โยบายการกำกับด้แล

กิจการ	ซ่ึ�งม่การปฏิิบัต่ิดังน้่�
• ต่ิดต่ามผู้ลการดำเน้ิน้งาน้ของฝ่่ายจัดการและด้แลให้ม่การน้ำกลยุที่ธ์ของบริษััที่ฯ	ไปปฏิิบัต่ิ	 โดยกำหน้ดให้ม่การรายงาน้ความก้าวหน้้า 

ของผู้ลการดำเน้ิน้งาน้และผู้ลประกอบการของบริษััที่ฯ	ใน้การประชุมคณะกรรมการบริษััที่
• จัดที่ำแบบประเมิน้ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน้ของคณะกรรมการบริษััที่	แบบรายบุคคล	 (โดยต่น้เองและแบบไขว้โดยกลุ่ม)	 แบบที่ั�งคณะ	และ 

คณะอนุ้กรรมการ
• จัดให้บริษััที่ฯ	ม่ระบบการควบคุมภายใน้	การต่รวจสอบภายใน้	และมาต่รการบริหารความเส่�ยงที่่�ม่ประสิที่ธิผู้ล	และม่การติ่ดต่าม 

การดำเน้ิน้การใน้เรื�องดังกล่าวอย่างสม�ำเสมอใน้การประชุมคณะกรรมการบริษััที่

6. การด้แลัการใชิ�ข�อม้ลัภายใน 
บริษััที่ต่ระหนั้กถืึงความสำคัญของการป้องกัน้การใช้ข้อม้ลภายใน้เป็น้อย่างยิ�ง	พน้ักงาน้ทุี่กระดับของบริษััที่	จะต้่องใช้ข้อม้ลภายใน้ของบริษััที่

อยา่งระมดัระวงั	จะต่อ้งรกัษัาขอ้มล้และเอกสารของบรษิัทัี่ไม่ใหเ้ปดิเผู้ยต่่อบคุคลภายน้อกได	้โดยจะต่อ้งใหอ้ย่้ใน้กรอบหน้า้ที่่�	และความรบัผู้ดิชอบที่่�ไดร้บัมอบหมาย
เที่่าน้ั�น้	

ห้ามไม่ให้กรรมการ	ผู้้้บริหาร	และพน้ักงาน้ของบริษััที่	น้ำข้อม้ลภายใน้ที่่�ม่สาระสำคัญของบริษััที่	ไปเปิดเผู้ยหรือใช้เพื�อประโยชน้์ส่วน้ตั่ว	 
ข้อม้ลภายใน้ที่่�เก่�ยวข้องจะเปิดเผู้ยต่่อบุคคลที่่�เก่�ยวข้องเที่่าน้ั�น้	เช่น้	ผู้้้ต่รวจสอบบัญช่	ที่่�ปรึกษัากฎหมาย	ข้อม้ลที่่�สำคัญจะได้รับการเปิดเผู้ยข้อม้ลให้กับผู้้้ถืือหุ้น้
ซ่ึ�งเป็น้ไปต่ามกฎและระเบ่ยบของต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	

บริษััที่ได้กำหน้ดน้โยบายการหล่กเล่�ยงการซ่ื�อขายหลักที่รัพย์โดยใช้ข้อม้ลภายใน้ไว้ใน้ค้่มือจรรยาบรรณใน้การดำเน้ิน้ธุรกิจของบริษััที่	สรุปได้
ดังน้่�

• ห้ามไม่ให้ผู้้้บริหาร	พน้ักงาน้	และสมาชิกครอบครัวหรือหน้่วยงาน้ที่่�ได้รับที่ราบข้อม้ลภายใน้	เปิดเผู้ยข้อม้ลภายใน้อัน้ม่สาระสำคัญเก่�ยวกับ
ก้�ดเย่ยร์ที่่�ยังไม่ได้เปิดเผู้ยต่่อสาธารณะแก่บุคคลภายน้อกหรือบุคคลที่่�ไม่ม่หน้้าที่่�เก่�ยวข้อง	

• ห้ามไม่ให้ผู้้้บริหาร	พนั้กงาน้	และสมาชิกใน้ครอบครัว	หรือหน้่วยงาน้ที่่�ได้รับที่ราบข้อม้ลภายใน้ใช้ข้อม้ลดังกล่าวเพื�อแสวงหาผู้ลประโยชน้์
ที่างการเงิน้ส่วน้ต่ัว	หรือเปิดเผู้ยข้อม้ลดังกล่าวต่่อผู้้้อื�น้เพื�อผู้ลประโยชน้์ที่างการเงิน้ของผู้้้อื�น้	และ

• ห้ามไม่ให้ผู้้้บริหาร	พนั้กงาน้	และ	ผู้้้อาศัย	หรือสมาชิกใน้ครอบครัว	หรือหน้่วยงาน้ที่่�ได้รับที่ราบข้อม้ลภายใน้ซ่ื�อขายหลักที่รัพย์ของบริษััที่,	
แน้ะน้ำให้ผู้้้อื�น้ซ่ื�อ	ขาย	หรือโอน้หลักที่รัพย์ของก้�ดเย่ยร์แที่น้ต่น้เอง	หรือเพื�อผู้ลประโยชน์้ของสมาชิกใน้ครอบครัวของต่น้เอง	ใน้ช่วง	1	เดือน้	ก่อน้ที่่�ข้อม้ลอัน้เป็น้
สาระสำคัญ	เช่น้	ผู้ลประกอบการรายไต่รมาส	หรือประจำปีเก่�ยวกับก้�ดเย่ยร์เปิดเผู้ยต่่อสาธารณชน้

7. ความขัดแย�งทางผ่ลัประโยชิน์

การรายงานการม่ส่วนได�เส่ย
บริษััที่กำหน้ดให้กรรมการ	กรรมการบริหาร	และผู้้้บริหารต่ามคำน้ิยามของคณะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์	และต่ลาดหลักที่รัพย์	รายงาน้ 

การม่ส่วน้ได้เส่ยของต่น้และบุคคลที่่�เก่�ยวข้อง	 เมื�อเข้าดำรงต่ำแหน่้ง	หรือเมื�อเปล่�ยน้แปลง	และให้ที่บที่วน้ข้อม้ลทีุ่กปีต่ามหลักเกณฑ์์และวิธ่การรายงาน้ 
การม่ส่วน้ได้เส่ยของกรรมการและผู้้้บริหารต่ามที่่�คณะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์กำหน้ด

8. ความสัมพันธุ์กับผ่้�ลังทุน 
บริษััที่ฯ	ม่การให้ข้อม้ลต่่างๆ	เก่�ยวกับบริษััที่ฯ	ผู้ลการดำเนิ้น้งาน้	งบการเงิน้	รายงาน้สารสน้เที่ศต่่างๆ	ที่่�บริษััที่ฯ	แจ้งต่่อต่ลที่.	รวมถึืง 

ม่การเผู้ยแพร่ข้อม้ลน้ำเสน้อ	ผู่้าน้ที่างเว็บไซ่ต์่ของบริษััที่ฯ	https://investor.goodyear.co.th/th	ใน้หน้้านั้กลงทุี่น้สัมพัน้ธ์	ซ่ึ�งจะม่ข้อม้ลที่ั�งภาษัาไที่ยและ 
ภาษัาอังกฤษัที่่�ได้ปรับปรุงให้ที่ัน้สมัยเป็น้ปัจจุบัน้อย้่เสมอ
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8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบั

คณะกรรมการต่รวจสอบของบริษััที่ประกอบด้วย		(ก)	น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้	ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ		(ข)	น้ายเย็บ	ซ่้	ชวน้	กรรมการต่รวจสอบ		
(ค)	น้างสาวชน้าพรรณ	จึงรุ่งเรืองกิจ	กรรมการต่รวจสอบ	ใน้ปี	2564	ม่การประชุมคณะกรรมการต่รวจสอบที่ั�งสิ�น้	4	ครั�ง	โดยม่ผู้้้ต่รวจสอบภายใน้ผู้้้ควบคุม 
การเงิน้และผู้้้อำน้วยการฝ่่ายการเงิน้เข้าร่วมประชุมร่วมกับบริษััที่ผู้้้สอบบัญช่ภายน้อก	คือ	บริษััที่	ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์	เอบ่เอเอส	จำกัด	ซ่ึ�งสรุปรายงาน้ 
ผู้ลการต่รวจสอบของเราใน้ปี	2564	ต่่อคณะกรรมการและผู้้้ถืือหุ้น้ดังน้่�

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการต่รวจสอบม่ได้สอบที่าน้งบการเงิน้รายไต่รมาส	และงบการเงิน้ประจำปีร่วมกับฝ่่ายบริหาร	
โดยม่ผู้้้ต่รวจสอบภายใน้	ผู้้้ควบคุมการเงิน้และผู้้้อำน้วยการฝ่่ายการเงิน้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้้้สอบบัญช่ภายน้อกของบริษััที่ฯ	คือ	บริษััที่	 
ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์	 เอบ่เอเอส	จำกัด	โดยเห็น้ว่าการรายงาน้ที่างการเงิน้ของบริษััที่ฯ	ม่ความถ้ืกต่้อง	เชื�อถืือได้	ม่การเปิดเผู้ยข้อม้ล 
ที่่�สำคัญ	ถ้ืกต้่อง	ครบถื้วน้	และเพ่ยงพอ	ทัี่น้ต่่อเหตุ่การณ์	และเป็น้ไปต่ามต่ามมาต่รฐาน้การรายงาน้ที่างการเงิน้	กฎหมาย	และกฎระเบ่ยบ 
ที่่�เก่�ยวข้อง

2. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการต่รวจสอบไดส้อบที่าน้ผู้ลการต่รวจสอบจากผู้้ต้่รวจสอบภายใน้และผู้้ต้่รวจสอบภายน้อก	
ระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่ฯ	รายงาน้ผู้้้ต่รวจสอบภายใน้และการประเมิน้การควบคุมภายใน้ซ่ึ�งพบว่าบริษััที่ม่ระบบการควบคุมภายใน้
ที่่�เหมาะสม	และเพ่ยงพอต่่อการดำเน้ิน้ธุรกิจ	และรายงาน้ดังกล่าวถื้กรายงาน้ต่รงต่่อคณะกรรมการบริษััที่

3. การพิจารณารายการท่�เก่�ยวโยงกัน หรอ่รายการท่�อาจจะม่ความขัดแย�งทางผ่ลัประโยชิน์ คณะกรรมการต่รวจสอบพิจารณาความสมเหตุ่
สมผู้ลของรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้	หรือรายการที่่�อาจจะม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชน์้	เพื�อพิจารณาถึืงความเหมาะสมของรายการ	ประโยชน์้
ต่่อบริษััที่	รวมถึืงรักษัาสิที่ธิของผู้้้ถืือหุ้น้	ซ่ึ�งการสอบที่าน้รายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้	คณะกรรมการต่รวจสอบเห็น้ว่าม่การเปิดเผู้ยข้อม้ล 
อยา่งครบถ้ืวน้	เพย่งพอ	มเ่งื�อน้ไขรายการ	และราคาที่่�ยตุ่ธิรรมกอ่น้เสน้อเข้าที่่�ประชมุคณะกรรมการบริษััที่พิจารณาอน้มุตั่กิอ่น้เข้าที่ำรายการ

4. การกำกับด้แลังานต์รวจสอบภายใน คณะกรรมการต่รวจสอบสอบที่าน้รายงาน้ผู้ลการต่รวจสอบใน้เรื�องต่่างๆ	ต่ามแผู้น้งาน้ของหน้่วยงาน้
ต่รวจสอบภายใน้	ข้อร้องเร่ยน้	และการต่ิดต่ามแก้ไข	รวมที่ั�งแน้วที่างการปรับปรุงกระบวน้การดำเน้ิน้งาน้ที่่�จำเป็น้	และเก่�ยวข้องกับเรื�องที่่�ต่้องม่
การแก้ไข

5. การพจิารณาเสนอแต่์งต์ั�งผ่้�สอบบญั่ชิข่องบริษััท แลัะการประชุิมร่วมกบัผ่้�สอบบัญ่ชิ ่คณะกรรมการต่รวจสอบได้พิจารณาเสน้อแต่่งตั่�งบรษิัทัี่	
ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์	 เอบ่เอเอส	จำกัด	ซ่ึ�งม่ความเป็น้อิสระและม่ประสบการณ์ใน้การต่รวจสอบรายงาน้ที่างการเงิน้ของบริษััที่ให้ม ่
ความถ้ืกต่้อง	เชื�อถืือได้	รวมทัี่�งพิจารณาเสน้อค่าต่อบแที่น้ของผู้้้สอบบัญช่ใน้ปี	2564	น้อกจากน้่�	คณะกรรมการต่รวจสอบยังได้ร่วมประชุม
กับผู้้้สอบบัญช่และหน่้วยงาน้ต่รวจสอบภายใน้	โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้าร่วม	 เพื�อรับที่ราบแผู้น้งาน้การต่รวจสอบของผู้้้สอบบัญช่	และ 
การน้ำเสน้อเรื�องสำคัญใน้การต่รวจสอบ	(Key	Audit	Matters)	ใน้รายงาน้ผู้้้สอบบัญช่	

6. การกำกับด้แลัด�านการป้องกันการเกิดทุจริต์ คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบที่าน้กระบวน้การดำเน้ิน้งาน้และระบบการควบคุมภายใน้ 
ที่่�ครอบคลุมถืงึการป้องกนั้การเกิดที่จุรติ่คอร์รปัชนั้	รวมถืงึสน้บัสน้นุ้กระบวน้การรับเรื�องรอ้งเรย่น้และแจ้งเบาะแสการทุี่จรติ่	(Whistleblowing)

จากการดำเน้นิ้การท่ี่�กล่าวมาข้างต้่น้	ใน้ป	ี2564	คณะกรรมการต่รวจสอบได้ปฏิบิตั่หิน้า้ที่่�ครบถ้ืวน้	และรายงาน้ผู้ลการประชมุคณะกรรมการต่รวจสอบ
ต่่อคณะกรรมการบริษััที่เพื�อที่ราบใน้การประชุมคณกรรมการบริษััที่ทีุ่กครั�ง	

	 น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้
	 ประธาน้กรรมการต่รวจสอบ
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8.3 รายงานคณะกรรมการสรรหุ้าและธรรมาภิบัาล

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษััที่ประกอบด้วย	(ก)	น้ายเย็บ	ซ่้	ชวน้	ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล		 (ข)	ดร.ธ่ระพร	 
ศร่เฟื่่�องฟุ้ื่ง	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	(ค)	น้างสาวชน้าพรรณ	จึงรุ่งเรืองกิจ	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	(ง)	น้ายแรน้ด่พ	ซ่ิง	กาน้วา	กรรมการ
สรรหาและธรรมาภิบาล	ใน้ปี	2564	ม่การประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลที่ั�งสิ�น้	2	ครั�ง	ซ่ึ�งสรุปรายงาน้ผู้ลการสรรหาและธรรมาภิบาลใน้ปี	2564	
ต่่อคณะกรรมการและผู้้้ถืือหุ้น้ดังน้่�

1. การสรรหากรรมการบริษััท คณะกรรมการสรรหาและกำหน้ดค่าต่อบแที่น้พิจารณาสรรหาบุคคลเป็น้กรรมการแที่น้กรรมการที่่�ออกต่ามวาระ
และกรรมการที่่�ลาออกก่อน้ครบวาระ	โดยคำน้ึงถืึงประโยชน้์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษััที่ที่ั�งใน้เรื�องเพศ	อายุ	ประวัต่ิการศึกษัา	
ประสบการณ์ใน้วิชาช่พ	ที่ักษัะ	ความร้้	ดังน้ั�น้ใน้การสรรหาและการพิจารณาแต่่งตั่�งกรรมการของบริษััที่จะอย้่บน้พื�น้ฐาน้ของความร้ ้
ความสามารถืและใช้หลักเกณฑ์์ใน้การคัดเลือกซ่ึ�งได้คำนึ้งถึืงประโยชน์้ด้าน้ความหลากหลาย	ซ่ึ�งปัจจุบัน้คณะกรรมการบริษััที่	ประกอบด้วย
กรรมการที่ั�งหมดจำน้วน้	9	คน้	เป็น้กรรมการอิสระ	3	คน้	กรรมการที่่�ไม่เป็น้ผู้้้บริหารอ่ก	5	คน้	และม่กรรมการผู้้้จัดการเป็น้กรรมการที่่�เป็น้ 
ผู้้้บริหาร	ข้อม้ลประวัต่ิปรากฏิเอกสารแน้บ	1

2. การพัฒนาการกำกับด้แลักิจการท่�ด่: บริษััที่ฯ	ม่คะแน้น้ใน้ภาพรวมอย้่ใน้เกณฑ์์	“ด่มาก”	(4	ดาว)	ต่่อเน้ื�องเป็น้ปีที่่�	2	จากผู้ลสำรวจโครงการ
สำรวจการกำกับด้แลกิจการบริษััที่จดที่ะเบ่ยน้ไที่ยประจำปี	2564	โดยสมาคมส่งเสริมสถืาบัน้กรรมการบริษััที่ไที่ย	และคณะกรรมการสรรหา
และธรรมาภิบาลม่มต่ิเห็น้ชอบการปรับปรุงการกำกับด้แลกิจการต่ามข้อเสน้อแน้ะจากผู้ลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับด้แลกิจการบริษััที่
จดที่ะเบ่ยน้ไที่ยดังกล่าว

ที่ั�งน้่�	คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ปฏิบัิต่หิน้า้ที่่�ต่ามหลักการกำกับดแ้ลกิจการที่่�ด	่เพื�อให้กระบวน้การสรรหาบุคคลและการกำกับดุแลกิจการ
ม่ความโปร่งใส	สร้างความมั�น้ใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้น้และผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทีุ่กฝ่่าย

	 น้ายเย็บ	ซ่้	ชวน้
	 ประธาน้กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
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8.4 รายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือหุ้ลักท่รัพย์ของคณะกรรมการและผู้้�บัริหุ้าร

กรรมการและผู้้้บริหารม่หน้้าที่่�ต้่องรายงาน้การถืือครองหลักที่รัพย์ของต่น้เอง	 ค้่สมรสหรือผู้้้ที่่�อย้่กิน้ด้วยกัน้ฉัน้สาม่ภริยา	 และบุต่รที่่�ยัง 
ไม่บรรลุน้ิติ่ภาวะ	รวมถึืงน้ิติ่บุคคลซ่ึ�งบุคคลข้างต่้น้เป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้เกิน้ร้อยละ	30	ของจำน้วน้สิที่ธิออกเส่ยงที่ั�งหมดของน้ิติ่บุคคล	ภายใน้	30	วัน้ตั่�งแต่่ได้รับ 
การแต่่งต่ั�งเป็น้กรรมการและผู้้้บริหารบริษััที่	และทีุ่กครั�งที่่�ม่การเปล่�ยน้แปลงการถืือหลักที่รัพย์ดังกล่าว	ต่้องรายงาน้ต่่อ	ก.ล.ต่.	ภายใน้	3	วัน้ที่ำการ	

รายชี่�อ
จำนวนที�ถื่อ

ณ 31 ธิ์.ค่. 63
จำนวนที�ถื่อ

ณ 31 ธิ์.ค่. 64
เพิ�ม (ลด้)

กรรมการบริษััท

1.	ดร.ธ่ระพร	ศร่เฟื่่�องฟืุ่้ง 1,200 1,200 -

-	ต่น้เอง - - -

-	ค้่สมรส 1,200 1,200 -

2.	น้ายแรน้ด่พ	ซ่ิง	กาน้วา	(Mr.	Randeep	Singh	Kanwar) - - -

3.	น้ายอรรถืพร	ข่ายม่าน้ - - -

4.	น้ายเย็บ	ซ่้	ชวน้	(Mr.Yeap	Swee	Chuan) - - -

5.	น้างสาวชน้าพรรณ	จึงรุ่งเรืองกิจ - - -

6.	น้ายไมเคิล	มาร์เต่น้ส์	(Mr.	Michael	Martens)	 - - -

7.	น้ายว่ฮอง	เค็ก	(Mr.	Wee	Hong	Kek) - - -

8.	น้ายจ่โน้	การ์ซ่าเรลลา	(Mr.	Gino	Garzarella)	 - - -

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

ผ่้�บริหาร

1.	น้างสาวจัสต่ิน้า	เก็บสกา	(Ms.	Justyna	Gebska) - - -

2.	น้ายอ่ริค	เชง	(Mr.	Eric	Cheng) - - -

3.	น้ายอรรณพ		ธน้รักษัา - - -

4.	น้างสาวลัดดา	ส่เมือง - - -

5.	น้ายไพศาล	วิโรจน้์ปกรณ์ - - -

6.	น้างสาววสุวัต่น้์	ศิริพงษั์มงคล - - -

หมายเหตุ่		คณะกรรมการบริษััที่และผู้้้บริหารไม่ม่การถืือหุ้น้ที่างอ้อม	(ยกเว้น้กรรมการลำดับที่่�	1)
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9. การควบัค้มภายในและรายการระหุ้ว่างกัน

9.1 การควบัค้มภายใน

ความเหุ้็นของคณะกรรมการบัริษััท่เกี�ยวกับัระบับัการควบัค้มภายในของบัริษััท่
ใน้ปี	2564	คณะกรรมการบริษััที่ได้ประเมิน้ความเพ่ยงพอของระบบควบคุมภายใน้ต่ามแบบประเมิน้ความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน้รวมถืึง

การบริหารจัดการความเส่�ยงท่ี่�จัดไว้บน้เว็บไซ่ต์่ของสำน้ักงาน้คณะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์	ซ่ึ�งผู้่าน้การสอบที่าน้ของคณะกรรมการต่รวจสอบ	แล้ว	 
คณะกรรมการบริษััที่เห็น้ว่าระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่ม่ความเพ่ยงพอและเหมาะสมใน้ด้าน้ต่่าง	ๆ	คือ	(1)	การควบคุมภายใน้องค์กร		(2)	การประเมิน้
ความเส่�ยง		(3)	การควบคุมการปฏิิบัต่ิงาน้		(4)	ระบบสารสน้เที่ศและการสื�อสารข้อม้ล	และ	(5)	ระบบการต่ิดต่าม	บริษััที่ได้กำหน้ดเป้าหมายการดำเน้ิน้ธุรกิจ 
ที่่�ชัดเจน้และวดัผู้ลได	้มก่ารตั่�งเปา้หมายการปฏิบิตั่งิาน้ซ่ึ�งควรจะปฏิิบตั่ไิดจ้รงิและมก่ารวดัผู้ลอย่้เสมอ	มก่ารจดัโครงสรา้งองคก์รที่่�เหมาะสมเพื�อใหก้ารบรหิารงาน้
ม่ประสิที่ธิภาพ	บริษััที่ได้กำหน้ดน้โยบายป้องกัน้การกระที่ำที่่�อาจขัดแย้งที่างผู้ลประโยชน้์ระหว่างพน้ักงาน้กับบริษััที่ให้พน้ักงาน้ยึดถืือปฏิิบัต่ิ	

ความเพ่ยงพอ แลัะความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษััท
บรษิัทัี่ให้ความสำคัญเรื�องการสร้างระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่	มุ่งเน้้น้ให้มก่ารควบคุมดแ้ลการปฏิิบัต่งิาน้ให้มป่ระสิที่ธิภาพ	คณะกรรมการ

บริษััที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการต่รวจสอบรับผู้ิดชอบด้แลและสอบที่าน้ความเหมาะสมและความม่ประสิที่ธิภาพของระบบการควบคุมภายใน้	เพื�อให้มั�น้ใจว่า
ระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่เหมาะสมและเพ่ยงพอที่่�จะปกป้องที่รัพย์สิน้ของบริษััที่	และป้องกัน้การแสวงหาผู้ลประโยชน์้โดยมิชอบของผู้้้บริหาร	โดยม ่
การเปิดเผู้ยข้อม้ลอย่างเพ่ยงพอเพื�อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถืต่รวจสอบได้ต่ามแน้วที่างการกำกับด้แลกิจการที่่�ด่	ที่ั�งน่้�	 เพื�อประโยชน์้ส้งสุดต่่อผู้้้ถืือหุ้น้	 
บน้พื�น้ฐาน้ความเป็น้ธรรมของผู้ลประโยชน้์ของผู้้้ม่ส่วน้ได้เส่ยทีุ่กฝ่่าย

บริษััที่เชื�อมั�น้ว่า	ระบบควบคุมภายใน้องค์กรม่ความเพ่ยงพอที่่�จะป้องกัน้ที่รัพย์สิน้ของบริษััที่	ความเส่�ยงอัน้อาจเกิดจากกรณ่ที่่�ผู้้้บริหารน้ำไปใช้ 
โดยมชิอบหรือโดยไม่มอ่ำน้าจเพ่ยงพอ	บรษิัทัี่ไม่พบข้อบกพร่องใด	ๆ 	ที่่�เก่�ยวกับระบบควบคุมภายใน้	บริษัทัี่มร่ะบบควบคุมภายใน้ที่ั�งใน้ระดับบริหาร	และระดับปฏิิบัต่ิ
งาน้ที่่�ม่ประสิที่ธิภาพ	ดังน้ั�น้	บริษััที่จึงกำหน้ดภาระหน้้าที่่�	อำน้าจการดำเน้ิน้การของผู้้้ปฏิิบัต่ิงาน้	ผู้้้บริหารไว้เป็น้ลายลักษัณ์อักษัรอย่างชัดเจน้	คณะกรรมการ
บรษิัทัี่เป็น้ผู้้ร้บัผู้ดิชอบต่อ่งบการเงิน้ของบรษิัทัี่	งบการเงนิ้ดงักล่าวจัดที่ำขึ�น้ต่ามมาต่รฐาน้การบัญชท่ี่่�รับรองที่ั�วไปใน้ประเที่ศไที่ย	บรษิัทัี่ปฏิบิตั่ติ่ามน้โยบายบัญช่
อย่างสม�ำเสมอ	บริษััที่ได้จัดเต่ร่ยมงบการเงิน้ของบริษััที่ด้วยความระมัดระวังรวมที่ั�งเปิดเผู้ยข้อม้ลสำคัญอย่างเพ่ยงพอใน้หมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน้	บริษััที่ 
ได้จัดให้ม่การดำรงรักษัาไว้ซ่ึ�งระบบควบคุมภายใน้ที่่�ม่ประสิที่ธิผู้ล	 เพื�อให้มั�น้ใจได้อย่างม่เหตุ่ผู้ลว่าการบัน้ที่ึกข้อม้ลที่างบัญช่ม่ความถ้ืกต่้อง	ครบถื้วน้	 
และเพ่ยงพอที่่�จะดำรงรักษัาไว้ซ่ึ�งที่รัพย์สิน้	และเพื�อให้ที่ราบจุดอ่อน้เพื�อป้องกัน้ไม่ให้เกิดการทีุ่จริต่หรือการดำเน้ิน้การที่่�ผู้ิดปกต่ิอย่างม่สาระสำคัญ

ใน้การน้่�	คณะกรรมการบริษััที่ได้แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจสอบ	ซ่ึ�งประกอบด้วยกรรมการที่่�ไม่ใช่กรรมการบริหารเป็น้ผู้้้ด้แลรับผู้ิดชอบเก่�ยวกับ
คณุภาพของรายงาน้ที่างการเงิน้และระบบควบคุมภายใน้	และความเห็น้ของคณะกรรมการต่รวจสอบ	คณะกรรมการมค่วามเห็น้ว่าระบบควบคุมภายใน้ของบริษััที่
โดยรวมอย้ใ่น้ระดับที่่�น่้าพอใจ	และสามารถืสรา้งความเชื�อมั�น้อย่างมเ่หตุ่ผู้ลต่่อความเชื�อถืือได้ของงบการเงิน้ของบริษัทัี่	ณ	วัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	บรษิัทัี่ต่ระหนั้ก
ด่ว่าข้อม้ลของบริษััที่ที่ั�งที่่�เก่�ยวกับการเงิน้และที่่�ไม่ใช่การเงิน้	ล้วน้ม่ผู้ลต่่อกระบวน้การตั่ดสิน้ใจของผู้้้ลงทุี่น้และผู้้้ที่่�ม่ส่วน้ได้ส่วน้เส่ยของบริษััที่	จึงได้กำชับให้ 
ฝ่่ายบริหารดำเน้ิน้การใน้เรื�องที่่�เก่�ยวกับการเปิดเผู้ยข้อม้ลที่่�ครบถ้ืวน้	ต่ามความเป็น้จริง	เชื�อถืือได้	และทัี่น้เวลา	ซ่ึ�งฝ่่ายบริหารของบริษััที่ฯได้ให้ความสำคัญ 
และยึดถืือปฏิิบัต่ิมาโดยต่ลอด	

ใน้ส่วน้ของงาน้ด้าน้ผู้้้ลงทุี่น้สัมพัน้ธ์น้ั�น้	บริษััที่ยังไม่จัดตั่�งหน้่วยงาน้ขึ�น้เฉพาะ	เน้ื�องจากกิจกรรมใน้เรื�องดังกล่าวยังม่ไม่มากนั้ก	จึงได้มอบหมายให้
เลขาน้กุารบรษัิัที่	ที่ำหน้า้ที่่�ต่ดิต่่อสื�อสารกบัผู้้ถื้ือหุน้้รวมทัี่�งภาครฐัท่ี่�เก่�ยวขอ้ง	ที่ั�งน้่�	ผู้้ล้งที่นุ้สามารถืต่ดิต่อ่ขอขอ้มล้ไดท้ี่่�	โที่ร.	0	2909	8080	อเ่มล	์GYTH_COSC 
@goodyear.com	หรือที่่�	https://investor.goodyear.co.th/th

9.1.2 ความเหุ้็นของคณะกรรมการตรวจสอบัท่ี�แตกต่างไปจากความเหุ้็นของคณะกรรมการบัริษััท่
-ไม่ม่-

9.1.3 ข�อม้ลหุ้ัวหุ้น�างานตรวจสอบัภายใน 
หัวหน้้างาน้ต่รวจสอบภายใน้ของบริษััที่	คือ	Ms.	Maxine	Mae	J.	Escoto	ต่ำแหน่้ง	Internal	Audit	Manager	ภ้มิภาคเอเช่ยแปซิ่ฟื่ิค	รายละเอ่ยด 

ต่ามเอกสารแน้บ	3	
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9.2 รายการระหุ้ว่างกัน

บริษััที่ฯ	กำหน้ดน้โยบาย	และ	ขั�น้ต่อน้การที่ำรายการระหว่างกัน้	เพื�อให้รายการระหว่างบุคคลหรือน้ิต่ิบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งเป็น้ไปอย่างโปร่งใส	 
และ	เพื�อเป็น้การรักษัาผู้ลประโยชน้์ของบริษััที่ฯ	โดยบริษััที่ฯ	จะปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายว่าด้วยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	และข้อบังคับประกาศคำสั�งหรือ 
ข้อกำหน้ดของคณะกรรมการกำกับต่ลาดทุี่น้และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยที่่�เก่�ยวข้องกับการเข้าที่ำรายการระหว่างกัน้	ที่ั�งน้่�	ผู้้้บริหาร	หรือผู้้้ที่่�ม่ส่วน้ได้
ส่วน้เส่ยจะไม่สามารถืเข้ามาม่ส่วน้ร่วมใน้การอนุ้มัต่ิรายการระหว่างกัน้ดังกล่าวได้	ใน้กรณ่ที่่�กฎหมายกำหน้ดให้ต่้องได้รับอนุ้มัต่ิจากท่ี่�ประชุมคณะกรรมการ 
บริษััที่ฯ	บริษััที่ฯ	จะจัดให้ม่คณะกรรมการต่รวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื�อพิจารณาและให้ความเห็น้เก่�ยวกับความจำเป็น้ใน้การที่ำรายการและความสมเหตุ่สมผู้ล
ของรายการน้ั�น้ๆ	ที่ั�งน้่�	การที่ำรายการที่่�เป็น้ข้อต่กลงที่างการค้าที่่�ม่เงื�อน้ไขการค้าโดยที่ั�วไป	และการที่ำรายการที่่�เป็น้ข้อต่กลงที่างการค้าที่่�ไม่เป็น้เงื�อน้ไขการค้า
โดยที่ั�วไป	ให้ม่หลักการดังน้่�

การท่ำรายการท่ี�เป็นข�อตกลงท่างการค�าท่ี�มีเงื�อนไขการค�าโดยท่ั�วไป
การที่ำรายการระหว่างกัน้ที่่�เป็น้ข้อต่กลงที่างการค้าที่่�ม่เงื�อน้ไขการค้าโดยที่ั�วไป	ระหว่างบริษััที่ฯ	และบริษััที่ฯที่่�เก่�ยวข้องกัน้	–	กิจการที่่�อย่้ภายใต่้ 

การควบคมุเดย่วกนั้	กบักรรมการ	ผู้้บ้รหิาร	หรอืบคุคลที่่�ม่ความเก่�ยวขอ้ง	ได้รับอน้มุตั่เิปน็้หลกัเกณฑ์์จากคณะกรรมการบรษัิัที่ฯ	ใหฝ้่า่ยจดัการ	สามารถือน้มุตั่ิ
การที่ำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวน้ั�น้ม่ข้อต่กลงที่างการค้าใน้ลักษัณะเด่ยวกับที่่�วิญญู้ชน้จะพึงกระที่ำกับค่้สัญญาที่ั�วไปใน้สถืาน้การณ์เด่ยวกัน้	
ด้วยอำน้าจต่่อรองที่างการค้าที่่�ปราศจากอิที่ธิพลใน้การที่่�ต่น้ม่สถืาน้ะเป็น้กรรมการ	ผู้้้บริหาร	หรือบุคคลที่่�ม่ความเก่�ยวข้อง

การท่ำรายการท่ี�เป็นข�อตกลงท่างการค�าท่ี�ไม่เป็นเงื�อนไขการค�าโดยท่ั�วไป
การที่ำรายการที่่�เปน็้ขอ้ต่กลงที่างการคา้ที่่�ไมเ่ปน็้เงื�อน้ไขการคา้โดยที่ั�วไป	จะต่อ้งถ้ืกพจิารณาและใหค้วามเหน็้โดยคณะกรรมการต่รวจสอบกอ่น้น้ำเสน้อ

ต่่อคณะกรรมการบริษััที่ฯ	และ/หรือที่่�ประชุมผู้้ถื้ือหุน้้	เพื�อพิจารณาอนุ้มตั่ต่ิ่อไป	ที่ั�งน้่�	ใหป้ฏิิบัต่ติ่ามกฎหมายว่าดว้ยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์	และข้อบงัคับ	
ประกาศ	คำสั�ง	หรือข้อกำหน้ดของคณะกรรมการกำกับต่ลาดทีุ่น้และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	รวมถืึงการปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำหน้ดเก่�ยวกับการเปิดเผู้ย
ข้อม้ลการที่ำรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้

ใน้กรณ่ที่่�คณะกรรมการต่รวจสอบไม่ม่ความชำน้าญใน้การพิจารณารายการระหว่างกัน้ที่่�อาจจะเกิดขึ�น้	บริษััที่ฯ	จะแต่่งต่ั�งผู้้้เช่�ยวชาญอิสระหรือ 
ผู้้้สอบบัญช่ของบริษััที่ฯ	เป็น้ผู้้้ให้ความเห็น้เก่�ยวกับรายการระหว่างกัน้ดังกล่าวเพื�อน้ำไปใช้ประกอบการต่ัดสิน้ใจของคณะกรรมการต่รวจสอบ	และ/หรือ	 
คณะกรรมการบรษัิัที่ฯ		และ/หรอื	ผู้้ถื้ือหุน้้ต่ามแต่่กรณ	่เพื�อใหม้ั�น้ใจวา่การเขา้ที่ำรายการดงักลา่วมค่วามจำเปน็้และมค่วามสมเหต่สุมผู้ลโดยคำน้งึถืงึผู้ลประโยชน้์
ของบริษััที่ฯ		ที่ั�งน้่�	บริษััที่ฯ	จะเปิดเผู้ยรายการระหว่างกัน้ไว้ใน้แบบแสดงรายการข้อม้ลประจำปี	และหมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน้ที่่�ได้รับการต่รวจสอบจาก 
ผู้้้สอบบัญช่ของบริษััที่ฯ

นโยบัายหุ้รือแนวโน�มการท่ำรายการระหุ้ว่างกันในอนาคต
ใน้กรณ่ที่่�บริษััที่ฯ	ม่การที่ำรายการกับบุคคลท่ี่�เก่�ยวโยงกัน้ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้ที่่�ม่ความขัดแย้งที่างผู้ลประโยชน์้กับบริษััที่ฯ	คณะกรรมการต่รวจสอบจะเป็น้ 

ผู้้้ให้ความเห็น้ถึืงความจำเป็น้ของบริษััที่ฯ	ใน้การเข้าที่ำรายการดังกล่าว	โดยคณะกรรมการต่รวจสอบจะดำเนิ้น้การต่รวจสอบให้แน้่ใจว่ารายการดังกล่าว 
ม่ข้อกำหน้ดและเงื�อน้ไขที่่�สอดคล้องกับแน้วปฏิิบัต่ิที่่�ม่อย่้ใน้ต่ลาดและราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการที่ำรายการดังกล่าวม่การประเมิน้และเปร่ยบเที่่ยบกับราคาต่ลาด	
ใน้กรณ่ที่่�ไม่ม่ราคาต่ลาด	คณะกรรมการต่รวจสอบจะดำเน้ิน้การให้แน้่ใจว่าราคาที่่�บริษััที่ฯ	เข้าที่ำรายการเป็น้ราคาท่ี่�สมเหตุ่สมผู้ล	และเป็น้การดำเน้ิน้การ 
เพื�อประโยชน้์ส้งสุดของบริษััที่ฯ	และผู้้้ถืือหุ้น้	หากคณะกรรมการต่รวจสอบไม่สามารถืประเมิน้รายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้ดังกล่าวได้	

เน้ื�องจากไม่ม่ความเช่�ยวชาญเพ่ยงพอใน้เรื�องดังกล่าว	บริษััที่ฯ	จะดำเนิ้น้การจัดหาผู้้้เช่�ยวชาญเพื�อประเมิน้รายการดังกล่าว	และให้ความเห็น้เก่�ยวกับ
การเข้าที่ำรายการ	ใน้การน้่�	คณะกรรมการบริษััที่ฯ	หรือคณะกรรมการต่รวจสอบแล้วแต่่กรณ่	จะน้ำความเห็น้ของผู้้้เช่�ยวชาญที่่�ม่ความเห็น้อิสระไปพิจารณา
ประกอบการต่ัดสิน้ใจใน้การเข้าที่ำรายการ	โดยกรรมการที่่�ม่ส่วน้ได้เส่ยเก่�ยวกับการเข้าที่ำรายการ	จะไม่ม่สิที่ธิออกเส่ยงลงคะแน้น้ใน้การพิจารณาอนุ้มัต่ิ 
เข้าที่ำรายการ	น้อกจากน้่�	บริษััที่ฯ	ต่้องดำเน้ิน้การเปิดเผู้ยข้อม้ลการเข้าที่ำรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้ใน้หมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน้ที่่�ต่รวจสอบหรือสอบที่าน้แล้ว
ของบริษััที่ฯ		รายงาน้ประจำปี	หรือแบบแสดงรายการข้อม้ลประจำปี	(แบบ	56-1)

รายการระหุ้ว่างกัน
ใน้การพิจารณาความสัมพนั้ธร์ะหว่างบคุคลหรือ	บรษัิัที่	ใน้เครือใน้การที่ำธุรกรรมแต่่ละครั�ง	บริษััที่	จะคำนึ้งถึืงเนื้�อหาของความสัมพนั้ธม์ากกว่าร้ปแบบ

ที่างกฎหมาย
บริษััที่	อย้่ภายใต่้การควบคุมโดย	บริษััที่	เดอะก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์รับเบอร์	จำกัด	ซ่ึ�งต่ั�งอย้่ใน้สหรัฐอเมริกา	บริษััที่	น้่�ถืือหุ้น้ร้อยละ	66.87	ของจำน้วน้หุ้น้ 

ที่่�จำหน้่ายได้แล้วที่ั�งหมดของ	บริษััที่ฯ	บุคคลที่ั�วไปถืือหุ้น้ที่่�เหลือร้อยละ	33.13

รายการต์่อไปน่�เป็นรายการท่�ม่สาระสำคัญ่กับกิจการท่�เก่�ยวข�องกัน
กิจการและบุคคลที่่�ม่อำน้าจควบคุมหรือถ้ืกควบคุมไม่ว่าจะเป็น้โดยที่างต่รงหรือที่างอ้อมใน้	บริษััที่	หรือภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้กับบริษััที่ฯ	 

รวมถึืง	บริษััที่	โฮลดิ�ง	บริษััที่ย่อยและ	บริษััที่ย่อยอื�น้เป็น้กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้ของบริษััที่ฯ	บริษััที่ร่วมและบุคคลที่่�เป็น้เจ้าของโดยต่รงหรือโดยอ้อมม่ส่วน้ได้เส่ย 
ใน้อำน้าจการออกเส่ยงของบริษััที่ที่่�ม่อิที่ธิพลอย่างม่นั้ยสำคัญต่่อบริษััที่	ผู้้้บริหารสำคัญรวมถึืงกรรมการและเจ้าหน้้าที่่�ของบริษััที่ฯ	และสมาชิกใน้ครอบครัว 
ของบุคคลและบริษััที่เหล่าน้่�	กับบุคคลเหล่าน้่�ถืือว่าเป็น้บุคคลที่่�เก่�ยวข้องกัน้

ใน้การพิจารณาความสัมพัน้ธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้ซ่ึ�งอาจม่ขึ�น้ได้ต่้องคำนึ้งถึืงรายละเอ่ยดของความสัมพัน้ธ์มากกว่าร้ปแบบ
ที่างกฎหมาย

บริษััที่	ถื้กควบคุมโดย	บริษััที่	ก้�ดเย่ยร์ไที่ร์แอน้ด์รับเบอร์	(ซ่ึ�งจดที่ะเบ่ยน้และต่ั�งอย้่ใน้สหรัฐอเมริกา)	ซ่ึ�งเป็น้ผู้้้ถืือหุ้น้ของ	บริษััที่	ที่่�ออกโดย	66.87%	
ส่วน้ที่่�เหลืออ่ก	33.13%	ถืือหุ้น้อย่างกว้างขวาง
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รายการท่ี�เกี�ยวข�องกัน
รายการที่่�สำคัญดังต่่อไปน้่�เกิดขึ�น้กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้:

ก) รายได�จากการขาย

สิำหรับัปีีสิิ�นสิ้ด้วันที� 31 ธิ์ันวาค่ม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พันบัาท พันบัาท พันบัาท

รายได้จากการขายสิน้ค้าสำเร็จร้ป

บริษััที่ใหญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 561,517 374,510 563,643

บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้

Goodyear	Singapore	TYR 1,330,292 1,014,190 964,880

Goodyear	&	Dunlop	Tyres	(Aust)	Pty	Ltd 292,209 222,260 267,702

GOODYEAR	NEDERLAND	AVIATION 210,785 75,143 245,442

GOODYEAR	TAIWAN	LIMITED 90,210 76,884 83,803

GOODYEAR	KOREA	COMPANY 68,543 25,767 22,708

Goodyear	Middle	East 60,696 77,945 52,432

GOODYEAR	PHILIPPINES,	INC 42,704 35,251 66,515

GOODYEAR	&	DUNLOP	TYRES	(NZ)	LT 33,094 37,013 60,589

GOODYEAR	MALAYSIA	BERHA 31,272 33,898 38,112

Goodyear	Japan	Ltd 18,579 - -

Goodyear	do	Brasil	Produtos 15,866 26,417 41,027

GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY	LIMITED 14,250 9,973 -

GOODYEAR	SA	(PTY)	LTD 13,141 11,056 -

Goodyear	S.A. - - 25,171

อื�น้ๆ 14,578 20,560 20,442

รวม 2,797,736 2,040,867 2,452,468

รายได้จากการขายเครื�องจักรและอะไหล่

บริษััที่ใหญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 2,712 - -

บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้

Goodyear	Malaysia	Berhad 5,055 9,817 653

Goodyear	India	Ltd - 2 3,495

Goodyear	Dalian	Tire	Company	Ltd. 2,033 - 1,756

P	T	Goodyear	Indonesia	Tbk 391 353 1,162

อื�น้ๆ 1,321 330 13

รวม 11,512 10,502 7,079
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ข) การซึ่่�อสินค�าแลัะบริการ

สิำหรับัปีีสิิ�นสิ้ด้วันที� 31 ธิ์ันวาค่ม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พันบัาท พันบัาท พันบัาท

ซ่ื�อวัต่ถืุดิบและสิน้ค้าสำเร็จร้ป

บริษััที่ใหญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 110,807 87,384 283,603

บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้

Goodyear	Dalian	Tire	Company	Ltd. 221,058 163,376 150,369

GOODYEAR	SINGAPORE	TYR 83,125 32,526 25,611

P	T	Goodyear	Indonesia	Tbk	 73,180 73,144 62,132

Goodyear	Dunlop	Tires	Operations	SA 42,559 31,696 35,694

GOODYEAR	MALAYSIA	BERHA 26,759 22,657 26,352

Nippon	Giant	Tire	Kabushiki	Kaisha - 5,235 -

อื�น้ๆ 1,485 1,452 2,914

รวม 558,973 417,470 586,675

ซ่ื�อเครื�องจักรและอะไหล่เครื�องจักร

บริษััที่ใหญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 34,386 67,025 37,608

บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้

Goodyear	Dalian	Tire	Company	Ltd. 84,826 114,207 42,568

Goodyear	S.A. 39,098 16,747 26,489

อื�น้ๆ 5,988 11,294 18,150

รวม 164,298 209,273 124,815

ค่าสิที่ธิที่างการค้า

บริษััที่ใหญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 175,554 135,080 160,035

ค่าบริการที่างด้าน้เที่คน้ิคการผู้ลิต่

บริษััที่ใหญ่

Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 24,299 23,899 38,082

ค่าบริหารจัดการ

บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้

Goodyear	Orient	Company	(Private)	Limited 184,111 150,523 164,561
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ค) ยอดค�างชิำระท่�เกิดจากการซึ่่�อแลัะขายสินค�าแลัะบริการ

ณ วันที� 31 ธิ์ันวาค่ม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พันบัาท พันบัาท พันบัาท
ล้กหน้่�การค้า	-	กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้

บริษััที่ใหญ่
Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 150,210 141,126 58,878
บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้
GOODYEAR	NEDERLAND	AVIATION 108,844 7,247 35,617
GOODYEAR	&	DUNLOP	TYRES	(AUSTRALIA) 73,053 48,184 84,949
Goodyear	Middle	East 29,985 22,518 19,316
GOODYEAR	TAIWAN	LIMITED 17,340 10,993 14,077
GOODYEAR	KOREA	COMPANY 11,563 3,692 2,903
Goodyear	do	Brasil	Produtos 10,973 385 12,385
GOODYEAR	MALAYSIA	BERHA 10,246 5,162 5,550
GOODYEAR	&	DUNLOP	TYRES	(NZ)	LT 9,307 8,668 29,005
GOODYEAR	SA	(PTY)	LTD 8,380 1,780 11,962
GOODYEAR	PHILIPPINES,	INC - 6,562 7,181
GOODYEAR	SINGAPORE	TYR - 50,587 57,528
อื�น้ๆ 5,452 7,394 4,044
รวม 435,353 314,298 343,395

ล้กหน้่�กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้
บริษััที่ใหญ่
Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 26,690 17,359 38,907
บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้
Goodyear	SA-R&D 17,279 25,082 21,979
GOODYEAR	SINGAPORE	TYR 22,707 9,387 54,518
PT.	Goodyear	Indonesia,Tb 2,039 464 1,155
GOODYEAR	MALAYSIA	BERHA 1,714 2,939 1,055
Goodyear	&	Dunlop	Tyres	(Aust)	Pty	Ltd 1,058 331 -
GOODYEAR	SOUTH	ASIA	TYRES	PVT	LT - 1,090 -
GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY	LIMITED 775 308 1,751
อื�น้ๆ 134 58 170

รวม 72,396 57,018 119,535

เจ้าหน้่�การค้า	-	กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้
บริษััที่ใหญ่
Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 18,163 12,312 54,794
บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้
GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY	LIMITED 18,416 26,186 8,180
GOODYEAR	SINGAPORE	TYR 23,382 6,109 (7,185)
Goodyear	Dunlop	Tires	Operations	SA 15,380 14,312 9,692
PT.	Goodyear	Indonesia,Tb 7,449 7,951 9,056
GOODYEAR	MALAYSIA	BERHA 4,773 7,376 3,320
GOODYEAR	SOUTH	ASIA	TYRES	PVT	LT 92 - 1,300
อื�น้ๆ 110 401 47

รวม 87,765 74,647 79,204
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ณ วันที� 31 ธิ์ันวาค่ม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พันบัาท พันบัาท พันบัาท
เจ้าหน้่�กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้

บริษััที่ใหญ่
Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 33,497 33,284 39,326
บรษัิัที่ที่่�อย้ภ่ายใต้่การควบคมุเดย่วกัน้
GOODYEAR	SINGAPORE	TYR 177,918 17,971 16,630
GOODYEAR	MALAYSIA	BERHA 3,650 2,121 -
Goodyear	Regional	Business	Serv 1,658 1,471 1,049
GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY - 7,546 2,199
PT.	Goodyear	Indonesia,Tb - 2,434 116
GOODYEAR	KOREA	COMPANY - 1,414 305
GOODYEAR	INTERNATIONAL	CORPORATION - - 2,500
อื�น้ๆ 3,634 1,970 2,188

รวม 220,357 68,211 64,313

เจ้าหน้่�ค่าซ่ื�ออาคารและอุปกรณ์
บริษััที่ใหญ่
Goodyear	Tire	&	Rubber	Company 5,417 22,355 3,312
บริษััที่ที่่�อย้่ภายใต่้การควบคุมเด่ยวกัน้
GOODYEAR	S.A 9,680 1,108 3,763
Goodyear	Dunlop	Tires	Operations	SA 271
GOODYEAR	DALIAN	TIRE	COMPANY	LIMITED 264 33,990 -
อื�น้ๆ - 79 3,939

รวม 15,632 57,532 11,014

ง) ค่าต์อบแทนกรรมการแลัะผ่้�บริหารสำคัญ่

สิำหรับัปีีสิิ�นสิ้ด้วันที� 31 ธิ์ันวาค่ม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พันบัาท พันบัาท พันบัาท

เงิน้เดือน้และผู้ลประโยชน้์ระยะสั�น้อื�น้ 33,273 28,834 43,554

เงิน้ทีุ่น้สะสมและผู้ลประโยชน้์เมื�อเกษั่ยณอายุ 200 162 1,518

33,473 28,996 45,072
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1. รายการขายสินค�าสำเร็จร้ป กับกิจการท่�เก่�ยวข�องกัน
บริษััที่ฯ	ขายสิน้ค้าสำเร็จร้ปให้กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้เพื�อน้ำไปขายต่่อใน้แต่่ละภ้มิภาค	การที่ำรายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเงื�อน้ไขที่างธุรกิจ

ปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำเน้ิน้งาน้

2. รายได�จากการขายเคร่�องจักรแลัะอะไหลั่
บรษิัทัี่ฯ	ขายเครื�องจักรและอะไหล่ให้กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้		ซ่ึ�งเครื�องจักรและอะไหล่น้ั�น้บริษัทัี่ฯไม่มค่วามต้่องการใช้แลว้	โดยกจิการที่่�เก่�ยวข้อง

กัน้น้ำเครื�องจักรและอะไหล่ดังกล่าวไปใช้ใน้การผู้ลิต่สิน้ค้าต่่อไป	การที่ำรายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเงื�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามราย
ละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำเน้ิน้งาน้

3. รายการซึ่่�อสินค�าแลัะบริการ กับกิจการท่�เก่�ยวข�องกัน
3.1	รายการซ่ื�อวัต่ถืุดิบและสิน้ค้าสำเร็จร้ป
บริษััที่ฯ	ซ่ื�อวัต่ถืุดิบและสิน้ค้าสำเร็จร้ป	กับกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้เพื�อน้ำมาผู้ลิต่สิน้ค้าและขาย		การที่ำรายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเงื�อน้ไข

ที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำเน้ิน้งาน้
3.2	รายการซ่ื�อเครื�องจักรและอะไหล่เครื�องจักร
บรษัิัที่ฯ	ซ่ื�อเครื�องจกัรและอะไหลเ่ครื�องจกัร	กบักจิการที่่�เก่�ยวขอ้งกนั้	เพื�อน้ำใช้ใน้กระบวน้การผู้ลติ่สนิ้คา้สำเรจ็ร้ป		การที่ำรายการดงักลา่ว

เป็น้ไปต่ามเงื�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำเน้ิน้งาน้
3.3	ค่าสิที่ธิที่างการค้า
บริษััที่ฯ	จ่ายค่าสิที่ธิที่างการค้าให้กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้	 เพื�อให้ ได้มาซ่ึ�งสิที่ธิใน้การผู้ลิต่และขายสิน้ค้าภายใต่้ย่�ห้อ	Goodyear	 

การที่ำรายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเงื�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำเน้ิน้งาน้
3.4	ค่าบริการที่างด้าน้เที่คน้ิคการผู้ลิต่
บริษััที่ฯ	จ่ายค่าบริการที่างด้าน้เที่คนิ้คการผู้ลิต่ให้กิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้	 เพื�อให้ได้มาซ่ึ�งความช่วยเหลือที่างเที่คนิ้คการผู้ลิต่	 เช่น้	 

การพัฒน้า,	การผู้ลิต่,	การซ่่อมบำรุง,	การดำเนิ้น้การ,	การที่ดสอบ	และการปรับปรุงผู้ลิต่ภัณฑ์์	การที่ำรายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเงื�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ ิ
ต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุใน้สัญญาดำเน้ิน้งาน้

3.5	ค่าบริหารจัดการ
บริษััที่ฯ	จ่ายค่าบริหารจัดการให้กิจการท่ี่�เก่�ยวข้องกัน้	เพื�อให้ได้มาซ่ึ�งความช่วยเหลือด้าน้การบริหารจัดการ	เช่น้	การจัดการที่ั�วไป,	 

การเงิน้,	การขายและการต่ลาด,	ไอที่่	และการผู้ลิต่		การที่ำรายการดังกล่าวเป็น้ไปต่ามเงื�อน้ไขที่างธุรกิจปกต่ิต่ามราคาต่ลาด	และเป็น้ไปต่ามรายละเอ่ยดที่่�ได้ระบุ
ใน้สัญญาดำเน้ิน้งาน้

รายการระหวา่งกัน้ดงักล่าวเปน็้รายการที่่�ดำเน้นิ้การที่างธรุกจิต่ามปกต่	ิไมม่ร่ายการใดเปน็้พเิศษั	ไมม่ก่ารถ่ืายเที่ผู้ลประโยชน้ร์ะหวา่งบรษิัทัี่ฯ,	
กจิการที่่�เก่�ยวข้อง	และผู้้ถื้ือหุน้้	โดยอย่้ใน้การพิจารณาอนุ้มตั่ขิอง	คณะกรรมการบริษัทัี่,	ประธาน้เจ้าหน้า้ที่่�บริหารและกรรมการผู้้จ้ดัการใหญ่	ซ่ึ�งไดร้บัมอบอำน้าจ
อนุ้มัต่ิต่ามระเบ่ยบข้อบังคับของบริษััที่

คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบที่าน้รายการท่ี่�เก่�ยวโยงกัน้และรายการที่่�อาจมค่วามขัดแยง้ที่างผู้ลประโยชน์้	รายงาน้ของกรรมการที่่�เก่�ยวขอ้ง	
พร้อมที่ั�งเปิดเผู้ยให้ต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยที่ราบอย่างถื้กต่้อง	ต่ามเวลาที่่�กำหน้ด

การเปิดเผู้ยรายการท่ี่�เก่�ยวโยงกัน้เป็น้ไปต่ามระเบ่ยบของสำน้ักงาน้คณะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	 
รวมที่ั�งเป็น้ไปต่ามมาต่รฐาน้การบัญช่เรื�องการเปิดเผู้ยข้อม้ลเก่�ยวกับบุคคลหรือกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน้	ซ่ึ�งกำหน้ดโดยสภาวิชาช่พบัญช่
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ส่วนท่ี� 3  งบัการเงิน

รายงานความรับัผู้ิดชอบัของคณะกรรมการต่อรายงานท่างการเงิน

คณะกรรมการบริษััที่เป็น้ผู้้้รับผู้ิดชอบต่่องบการเงิน้ของบริษััที่	ก้�ดเย่ยร์	(ประเที่ศไที่ย)	จำกัด	(มหาชน้)	รวมถืึงข้อม้ลสารสน้เที่ศที่างการเงิน้ที่่�ปรากฏิ 
ใน้แบบ	56-1	One	Report	งบการเงิน้ดังกล่าวจัดที่ำขึ�น้ต่ามมาต่รฐาน้รายงาน้ที่างการเงิน้	โดยเลือกใช้น้โยบายบัญช่ที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบัต่ิอย่างสม�ำเสมอ 
และใช้ดุลยพิน้ิจอย่างระมัดระวัง	และประมาณการที่่�สมเหตุ่สมผู้ลที่่�สุดใน้การจัดที่ำ	รวมที่ั�งม่การเปิดเผู้ยข้อม้ลที่่�สำคัญอย่างเพ่ยงพอใน้หมายเหตุ่ประกอบ 
งบการเงิน้	เพื�อให้เป็น้ประโยชน้์ต่่อผู้้้ถืือหุ้น้และน้ักลงทีุ่น้ที่ั�วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษััที่ได้จัดให้ม่ระบบบริหารความเส่�ยง	รวมที่ั�งจัดให้ม่และดำรงรักษัาไว้ซ่ึ�งระบบควบคุมภายใน้ที่่�เพ่ยงพอและม่ประสิที่ธิผู้ล	เพื�อให้มั�น้ใจ
ได้อย่างม่เหตุ่ผู้ลว่าข้อม้ลที่างบัญช่ม่ความถื้กต่้อง	ครบถื้วน้	และเพ่ยงพอที่่�จะดำรงรักษัาไว้ซ่ึ�งที่รัพย์สิน้	ต่ลอดจน้เพื�อป้องกัน้ไม่ให้เกิดการทีุ่จริต่หรือการดำเน้ิน้
การที่่�ผู้ิดปกต่ิอย่างม่สาระสำคัญ

ใน้การน้่�	คณะกรรมการบริษััที่ได้แต่่งต่ั�งคณะกรรมการต่รวจสอบเพื�อที่ำหน้้าที่่�สอบที่าน้น้บายการบัญช่และรายงาน้ที่างการเงิน้	การบริหารความเส่�ยง	
สอบที่าน้การควบคุมภายใน้	การต่รวจสอบภายใน้	ต่ลอดจน้พิจารณาการเปิดเผู้ยข้อม้ลรายการระหว่างกัน้	โดยความเห็น้ของคณะกรรมการต่รวจสอบ 
เก่�ยวกับเรื�องน้่�	ปรากฎใน้รายงาน้ขอคณะกรรมการต่รวจสอบประจำปี	2564	ซ่ึ�งแสดงไว้ใน้แบบ	56-1	One	Report	แล้ว	งบการเงิน้ของบริษััที่ได้รับการต่รวจสอบ
โดยผู้้้สอบบัญช่ของบริษััที่	 โดย	คุณชัยศิริ	 เรืองฤที่ธิ�ชัย	ผู้้้สอบบัญช่รับอนุ้ญาต่เลขที่่�	4526	สังกัดบริษััที่	 ไพร้ซ่วอเต่อร์เฮาส์ค้เปอร์ส	 เอบ่เอเอส	จำกัด	 
ใน้การต่รวจสอบน้ั�น้	ที่างคณะกรรมการบริษััที่ได้สนั้บสนุ้น้ข้อม้ลและเอกสารต่่างๆ	เพื�อให้ผู้้้สอบบัญช่สามารถืต่รวจสอบและแสดงความเห็น้ได้ต่ามมาต่รฐาน้ 
การสอบบัญช่	โดยความเห็น้ของผู้้้สอบบัญช่ได้ปรากฏิใน้รายงาน้ของผู้้้สอบบัญช่ซ่ึ�งแสดงไว้ใน้แบบ	56-1	One	Report	แล้ว	

คณะกรรมการบริษััที่ม่ความเห็น้ว่าระบบการควบคุมภายใน้ของบริษััที่โดยรวมอย้่ใน้ระดับที่่�น้่าพอใจและสามารถืสร้างความเชื�อมั�น้อย่างม่เหตุ่ผู้ลได้ว่า
งบการเงิน้ของบริษััที่	สำหรับปีสิ�น้สุดวัน้ที่่�	31	ธัน้วาคม	2564	ม่ความเชื�อถืือได้	ต่ามมาต่รฐาน้การรายงาน้ที่างการเงิน้	กฎหมาย	และกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง

	 ดร.	ธ่ระพร	ศร่เฟื่่�องฟืุ่้ง
	 ประธาน้คณะกรรมการบริษััที่
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 และผลกำรด ำเนินงำน รวมถงึกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
• งบก ำไรขำดทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำม
ควำมรบัผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชทีี่ข้ำพเจ้ำได้รบั
เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนัียส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปจัจุบนั ขำ้พเจำ้ไดร้ะบุเรื่อง ‘กำรวดัมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้’ 
และ ‘กำรประเมนิกำรด้อยค่ำของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ’ เป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเรื่องนี้มำพจิำรณำในบรบิท
ของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ทัง้นี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก
ส ำหรบัเรื่องนี้  

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

1. กำรวดัมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรค้ำ 

 

 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 11 เรื่องลูกหนี้กำรคำ้ 
และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 งบแสดงฐำนะกำรเงินของ
บรษิัทมีลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิจ ำนวน 217 ล้ำนบำท และค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 24 ลำ้นบำท 
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) 
‘เครื่องมอืทำงกำรเงนิ’ บรษิัทได้ใช้วธิกีำรประเมนิลูกหนี้รำยตวั
และวธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและรบัรู้ผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุในกำรวัดมูลค่ำของ
ลูกหนี้เมื่อเริม่แรก บรษิัทพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ เหล่ำนี้ โดยใช้ตำรำงกำรตัง้ส ำรองตำม
นโยบำยของบรษิัทซึ่งอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิต
จำกประสบกำรณ์ในอดตีปรบัด้วยข้อมูลคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน
อนำคตที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและปริมำณของลูกหนี้และ
สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิ  
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ เนื่องจำกมูลค่ำ
ตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงนิ และ
กำรวดัมูลค่ำของค่ำเผื่อดงักล่ำวมคีวำมซบัซ้อนต้องใชท้ัง้ขอ้มูล
ในอดีตจ ำนวนมำกในกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นที่ผลขำดทุน
ทำงด้ำนเครดิตจะเกิดขึ้นของลูกหนี้รำยตัวและกลุ่มลูกหนี้และ
ข้อมูลคำดกำรณ์ในอนำคตรวมถึงเกี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพินิจ
อย่ำงมีนัยส ำคญัของผู้บริหำรเพื่อปรบัค่ำเผื่อผลขำดทุนอย่ำง
สมเหตุสมผล  

วธิกีำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของกำรเลือกนโยบำยกำรบัญชี
ว่ำสอดคลอ้งกบั TFRS 9 

• วธิกีำรประเมนิแบบลูกหนี้รำยตวั 
- สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบถึงควำมสมเหตุสมผล

ของข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัและทดสอบควำมเหมำะสม
ของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรค ำนวณของ
ควำมน่ำจะเป็นของกำรผดินัดช ำระหนี้ของลูกหนี้รำย
ส ำคญัเฉพำะรำยของลูกค้ำกลุ่มสำยกำรบิน ลูกค้ำ
กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ลูกค้ำกลุ่มตลำดยำงรถยนต์
ทดแทนที่ค้ำงช ำระหนี้ เป็นเวลำนำน และลูกหนี้
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยกำรประเมนิจำกประสบกำรณ์
กำรเรยีกเก็บเงนิในอดตี และควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ 

- ไดร้บัรำยงำนวเิครำะหอ์ำยุของลูกหนี้กำรคำ้และทดสอบ
ควำมถูกต้องของรำยงำนโดยกำรตรวจสอบกับใบ 
แจง้หนี้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชว้ธิกีำรสุ่มตวัอย่ำง 

- ประเมนิควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้กำรคำ้
โดยกำรสุ่มตวัอย่ำงเพื่อทดสอบกำรช ำระหนี้ภำยหลงั
วนัสิ้นงวดเปรยีบเทยีบกบักำรบนัทกึบญัชขีองบรษิัท
เพื่อใชส้นับสนุนขอ้มลูคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 

- ตรวจใบลดหนี้ภำยหลงัวนัสิ้นงวดเพื่อพจิำรณำว่ำต้อง
ตัง้ค่ำเผื่อส ำหรบัลูกหนี้เฉพำะรำยเพิม่ขึน้หรอืไม่ 

- สมัภำษณ์ผูจ้ดักำรฝ่ำยสนิเชื่อและผูบ้รหิำร และสอบทำน
เอกสำรส ำหรบัขอ้โต้แย้งของลูกค้ำเกี่ยวกบักำรเรยีก
เกบ็หนี้เพื่อประเมนิกำรค ำนวณกำรตัง้ค่ำเผื่อเฉพำะ
ลูกหนี้แต่ละรำยว่ำเพยีงพอหรอืไม่ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 • วธิกีำรประเมนิกลุ่มลูกหนี้โดยใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย 

- สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบถึงควำมสมเหตุสมผล
ของข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัและทดสอบควำมเหมำะสม
ของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วิธีกำร
อย่ำงง่ำยในกำรวดัมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติ
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำของลูกค้ำกลุ่ม
ตลำดยำงรถยนตท์ดแทน 

- พฒันำแบบจ ำลองกำรค ำนวณประมำณกำรค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล
สถิติกำรเก็บหนี้ที่ เกิดขึ้นจริงของบริษัทในอดีต
ย้อนหลัง 3 ปี จำกรำยงำนวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้
กำรคำ้ และวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวและผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ที่ท ำให้กำรเก็บเงิน
จำกลูกหนี้ชะลอตวัลง 

- ค ำนวณจ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
โดยใช้แบบจ ำลองกำรสูญเสยีเครดติที่คำดไว้ปรบัตำม
ปจัจยัที่คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและประเมินผลลัพธ์ของ
กำรค ำนวณโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับกำรบันทึก
บญัชขีองบรษิัท   และประเมนิควำมสมเหตุสมผลของ
ควำมแตกต่ำงทีม่สีำระส ำคญั    

 
จำกวธิกีำรตรวจสอบทีข่ำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิขำ้งต้น ขำ้พเจำ้พจิำรณำ
ว่ำวธิกีำรและสมมตฐิำนทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำมีควำมสมเหตุสมผล
ตำมหลกัฐำนสนับสนุน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
อ้ำงองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 14 เรื่องกำรดอ้ยค่ำของ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และข้อ 14 เรื่องที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
มีมูลค่ำ 5,036 ล้ำนบำทซึ่งแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินของ
บรษิทั 
 
 
 

วธิกีำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
• ประเมินควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงนิสดของผู้บรหิำรซึ่งได้แก่ที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ส ำหรบัโรงงำนหลกัในกำรผลติยำงรถยนต์ของ
บรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรกระแส             
เงินสด ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของ
กำรประมำณที่ใช้ในกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสด 
และพิ จำรณ ำว่ำแผนธุ รกิ จมีควำมสอดคล้ องกับ
สภำพแวดล้อมของธุรกิจในปจัจุบันและคำดกำรณ์ควำม
ตอ้งกำรของตลำดในอนำคต 

ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษัทจ ำเป็นต้อง
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์เมื่อมขีอ้บ่งชี้
ของกำรดอ้ยค่ำ รวมถงึกำรระบุหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิ
สดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ในปีปจัจุบนั บรษิทั
พบขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบั
โรงงำนหลกัในกำรผลิตยำงรถยนต์ของบรษิัท เนื่องจำกมผีล
ประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนงำนทีว่ำงไว้ จงึไดท้ดสอบกำร
ด้อยค่ำ ซึ่งจำกกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของผู้บริหำรพบว่ำ 
สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งไม่เกดิกำรดอ้ยค่ำ 
 
ในกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำต้องใช้ดุลยพนิิจที่ส ำคญัของผูบ้รหิำร
และประมำณกำรของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญั เช่น กำรประมำณ
กำรกระแสเงนิสดในอนำคต อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ และ
อตัรำคิดลดที่ใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำรกระแสเงนิสดใน
อนำคตใหเ้ป็นมลูค่ำปจัจุบนั 
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญักับกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบัโรงงำนหลักในกำรผลติยำงรถยนต์
ของบรษิทั เน่ืองจำกกำรประเมนิดงักล่ำวต้องใช้กำรประมำณ
กำรซึ่งเกีย่วขอ้งกำรกำรใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงเป็นสำระส ำคญั และ
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยเ์หล่ำนี้เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 

• สอบถำมผู้บรหิำรในเชงิทดสอบถึงควำมน่ำเชื่อถือของ
ประมำณกำรที่ส ำคญั และประเมินควำมเหมำะสมของ 
ข้อสมมติฐำนต่ ำง ๆ  โดย เฉพำะกำรทดสอบข้อ
สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประมำณกำรอัตรำกำร
เติบโตของรำยได ้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด และอัตรำคิดลดก่อนภำษีเงนิได้นิติ
บุคคลที่ใช้ต้นทุนทำงกำรเงนิเฉลี่ย (Weighted Average 
Cost of Capital: WACC) และข้อมูลต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ประเมินกำรด้อยค่ำ โดยกำรเปรียบเทียบกับข้อมูล
ภำยนอกและขอ้มลูในอดตี  

• วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของส่วนต่ำงจำกกำรประเมิน
มูลค่ำของหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้ เกิดเงินสด และ
ประเมินว่ำหำกข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อกำรประเมิน
มูลค่ำเปลี่ยนแปลงไปจำกที่ก ำหนดไว้แล้วจะส่งผลให้
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชหีรอืไม่  

 
จำกวธิีกำรตรวจสอบที่ข้ำพเจ้ำไดป้ฏิบตัิ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ
ขอ้สมมตฐิำนต่ำง ๆ ที่ส ำคญัของผู้บรหิำรที่ใช้ในกำรประเมนิ
กำรดอ้ยค่ำอยู่ในขอบเขตทีย่อมรบัได้และสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิด
เงนิสดของผู้บรหิำรซึ่งได้แก่ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบั
โรงงำนหลกัในกำรผลติยำงรถยนตข์องบรษิทัไม่ดอ้ยค่ำ 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผู้บรหิำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขดัแย้ง 
ที่มสีำระส ำคญักบังบกำรเงนิ หรอืกบัควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรอืปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมกีำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจำ้ได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน  
 

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง  
ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้รหิำร
มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยผูบ้รหิำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล 
ที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวม
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกันว่ำกำร
ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำ
รำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้  
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำน
กำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจรติอำจ
เกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของบรษิทั 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรจำกหลักฐำนกำร 
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสยัอย่ำงมนัียส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำม 
ไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผยขอ้มูล
ในงบกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองข้ำพเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
 

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่ 

 
ขำ้พเจำ้ได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นทีม่นัียส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  หำกข้ำพเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
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จำกเรื่องทีส่ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในงวด
ปจัจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมำยหรอื
ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4526 
กรุงเทพมหำนคร 
24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 326,146 649,014

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ 11 717,474 569,278
สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 13 1,177,492 796,664
ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนืภายในหนึ่งปี 107,877 66,052

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 5,431 5,917

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,334,420 2,086,925

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 5,036,041 4,358,418
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 15 88,237 95,320
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 1,830 1,887

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ 16 60,140 57,622

ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื 29,143 10,498

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 9,531 9,385

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,224,922 4,533,130

รวมสินทรพัย์ 7,559,342 6,620,055

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17 1,495,000 1,005,000
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 18 1,699,065 1,072,873
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 15 26,674 22,662
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 19 174,412 165,777

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 8,457 20,707
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 4,274 6,739

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,407,882 2,293,758

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 15 66,633 77,192
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 19 218,015 372,999
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 339,003 328,809

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 623,651 779,000

รวมหน้ีสิน 4,031,533 3,072,758

ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 74,000 74,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดร้บัช าระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 10 บาท 21 74,000 74,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 21 92,000 92,000
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 7,400 7,400
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,354,409 3,373,897

รวมส่วนของเจ้ำของ 3,527,809 3,547,297

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 7,559,342 6,620,055

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 9, 26 4,091,725 3,445,428

ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (3,576,375) (3,058,640)

ก ำไรขัน้ต้น 515,350 386,788

รายไดอ้ื่น 13,270 2,645

ค่าใชจ่้ายในการขาย (363,299) (368,926)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (171,334) (163,515)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (853) (1,189)

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธิ 17,999 16,261

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนหกัต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 11,133 (127,936)

ตน้ทุนทางการเงนิ 24 (49,402) (52,116)

ขำดทนุก่อนหกัภำษีเงินได้ (38,269) (180,052)

ภาษเีงนิได้ 25 5,771 4,182

ขำดทนุสทุธิส ำหรบัปี (32,498) (175,870)

ขำดทนุต่อหุ้น 27

ขาดทุนต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (4.39) (23.77)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

ขำดทนุสทุธิส ำหรบัปี (32,498) (175,870)

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่องส ารองเงนิบ าเหน็จ

   พนกังานทีเ่กษยีณอายุ 20 16,263 (11,751)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 16 (3,253) 2,350

ขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี (19,488) (185,271)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุุประกอบงบการเงินเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงินน้�

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 28 347,398 728,325

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (991,463) (595,293)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (258) (1,870)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 49,186 11,135

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (942,535) (586,028)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย (39,297) (46,226)

เงนิสดจ่ายส าหรบัหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 15 (37,172) (24,874)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 4,750,000 7,770,000

เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (4,260,000) (7,395,000)

เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 (143,237) (149,169)

เงนิสดสุทธไิดม้ากจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 270,294 154,731

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ (324,843) 297,028

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 649,014 354,072

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,975 (2,086)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 10 326,146 649,014

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ 18 241,194 149,583

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบักำรผลติขำยและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบนิส ำหรบัตลำดในประเทศและเพื่อกำรส่งออก 
 
งบกำรเงนิน้ีไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
บรษิัทมีผลประกอบกำรที่ดใีนหลำย ๆ ด้ำนในช่วงไตรมำสที่ 4 รวมถึงกำรเติบโตในส่วนแบ่งตลำดและยอดขำย บรษิัทยังคง
ด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในส่วนของยำงเครื่องบนิ ยำงรถยนตน์ัง่ และยำงทีผ่ลติใหแ้ก่ผูผ้ลติรถยนตช์ัน้น ำ (OEM) 
 
รำยได้ของบรษิัทในไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเปรยีบเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปี พ.ศ. 2563 
เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรส่งออกทัง้ยำงเครื่องบนิ และยำงรถยนตน์ัง่ 
 
บริษัทได้วำงข้อก ำหนดต่ำง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำพนักงำนจะปลอดภัยและมีสุขภำพดี ซึ่งสอดคล้องกับมำตรกำรฉุกเฉินและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของรฐับำล โดยบรษิัทยงัคงมำตรกำรในกำรรบัมอืกบักำรระบำดของโควดิ-19 ในกำรดูแลสุขภำพและควำมเป็นอยู่ 
ทีด่ขีองพนักงำน ลูกคำ้ และสงัคม มำตรกำรที่ใช ้ไดแ้ก่ กำรเวน้ระยะห่ำง กำรท ำควำมสะอำดพื้นที ่กำรตรวจวดัอุณหภูม ิและ
กำรลดควำมหนำแน่นของพื้นทีใ่น ซึ่งเป็นสิง่ทีท่ำงบรษิัทได้ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงสูงสุด และยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรตดิตำม
และเฝ้ำระวงัผลกระทบทำงกำรเงนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวต่อผลกำรด ำเนินงำน 
 

3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิของบรษิทัจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและ
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิบรษิทัเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บริหำรหรอืรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคญัต่องบกำรเงิน  
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงนิของบรษิทัฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอื
มกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565  
 
บรษิทัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี  2 (กำรปรับปรุงระยะท่ี  2) มีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภัย ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบั
รำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบตอ่ควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
 
มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินหรอืหนี้สินทำง 

กำรเงนิ (รวมถงึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้น
กำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำเทียบเท่ำกับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจกำรจะไม่ต้องรบัรู้ผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทันที ทัง้นี้  กิจกำรที่เป็นผู้เช่ำตำม TFRS 16 ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเน่ืองจำกกำรเปลีย่นเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริูป
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 
 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วำมสมัพนัธ์
ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ ทัง้น้ี กจิกำรยงัคงต้องรบัรูส้่วนของ
ควำมไม่มปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อย่ำงไร 
• ควำมคืบหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใช้อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงอื่น และวิธีกำรบริหำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลง

ดงักล่ำวของกจิกำรในช่วงกำรเปลีย่นแปลง 
 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิ
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5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
5.1 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำร
แปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงขำ้ม 
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

5.3 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ 
 
บรษิทัรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่
เป็นรำยกำรทีม่อีงค์ประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นัียส ำคญั บรษิัทจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่ำปจัจุบนัของสิง่ตอบแทน และ
จะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.5 ง) 
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5.4 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสนิค้ำส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลิต และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพ
และสถำนทีป่จัจุบนั 
 

5.5 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจ
ในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและ
ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
บรษิทัจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน บรษิัทสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกต ิบรษิัทจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัที่บรษิัทเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้ โดยบรษิัทจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิ ธ ิ
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและบรษิัทไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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ค) กำรวดัมลูค่ำ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กิจกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำร 
ท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ย FVPL  
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) กำรดอ้ยค่ำ 
 
บริษัทใช้วธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรู้กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ ตำมประมำณ
กำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัเริม่รบัรู้ลูกหนี้กำรคำ้  
 
ในกำรพจิำรณำประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ ผู้บรหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้น
เครดติที่มลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ข้อมูล
และปจัจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหน้ี 
 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บรษิทัใช้วธิกีำรทัว่ไป (General approach) 
ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึ้นภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึ้นอยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดติอย่ำงมี
นัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
บรษิทัประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้
อย่ำงมนัียส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำที่จะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
บรษิทัพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกบั
ประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก (เช่น มูลค่ำปจัจุบันของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก)  
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด 
ซึง่บรษิทัคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
 
บรษิทัวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน เกี่ยวกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปจัจุบนั 

และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
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5.6 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ
ในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 10 - 44 ปี 
อำคำร  10 - 40 ปี  
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนักงำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 4 ปี 
 
บรษิทัไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทียบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยล์ะจะรบัรูเ้ป็นรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุน 
 

5.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้  
 
ต้นทุนโดยตรงที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ท ำงำนในทมีพฒันำโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งในจ ำนวนเงนิทีเ่หมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพฒันำอื่นที่ไม่เขำ้เงื่อนไขเหล่ำนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำน้ีรบัรู้
เป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์และตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ตำมประมำณกำร
แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
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5.8 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
บรษิัทไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์อื่น  
บรษิัทจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน
หมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้  
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป บรษิัทจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

5.9 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีบริษทัเป็นผู้เช่ำ 
 
บรษิัทรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อบรษิัทสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปนัส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ บรษิัทคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
บรษิทัปนัส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็น 
กำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเว้นสญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งบรษิัทเป็นผู้เช่ำ โดยบรษิัทเลือก 
ทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัย์และหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำปจัจุบนั หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปจัจุบนัของ
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีบ่รษิทัคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกบรษิัทมี
ควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
บริษัทจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 
บรษิทัจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำ
ระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำที่มอีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบด้วยอุปกรณ์ไอท ี
และอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 

5.10 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

บรษิทัจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่บรษิทัเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดย
พจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 

• หำกบรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กับกิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบรษิทั
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที่ 

• หำกบรษิัทไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อบรษิัทไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกบรษิัทต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 

บรษิทัตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัที่ระบุในสญัญำไดม้กีำรปฏิบตัิตำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 

หำกบรษิทัมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ บรษิทัจะต้องพจิำรณำว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร บรษิทัจะต้องรบัรูห้น้ีสนิทำง
กำรเงินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินใหม่นัน้ และตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินนัน้ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี 
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 

หำกบรษิทัพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร บรษิัทจะปรบัปรุงมูลค่ำ
ของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.11 ต้นทุนเงินกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสรำ้ง  
หรอืกำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุน 
ทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัยส์ิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำร
ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.12 ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได ้
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นหรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 

ภำษเีงนิไดข้องปีปจัจุบนั 
 

ภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบังคบัใช้อยู่หรอืที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ 
มผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวดๆ 
ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับกำรตีควำม บรษิัทจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำก
จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชีที่
แสดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัจะไม่รบัรูภ้ำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์
ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ
ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำที่บรษิัทสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำ
ของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ  
ไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิัทจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบันมำหกักลบกับหน้ีสินภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบัน และทัง้สนิทรพัย์ภำษ ี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บ 
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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5.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลงัจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปจัจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำน
ไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
บรษิัทจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนตำมควำมสมคัรใจ บรษิัทไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิม่เติมเมื่อ ได้จ่ำย 
เงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณ
กำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปจัจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต  
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด 
และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้และ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
บรษิัทจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) บรษิัทไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ 
และ 2) บรษิัทรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน 
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปจัจุบนั 
 

5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
บรษิัทมภีำระผูกพนัในปจัจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ซึง่กำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณ
กำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
บรษิทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่ำปจัจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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5.15 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สำมญัที่บรษิัทก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปนัผลไดอ้ย่ำงอิสระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้ำของ ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้อง
กบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึง่สุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 
 

5.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิค้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อลูกค้ำไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิคำ้แล้ว ซึ่งขึน้อยู่กบั
เงื่อนไขของกำรส่งมอบตำมเงื่อนไขของกำรขำยทีก่ ำหนดในแต่ละสญัญำ ในกรณีที่ลูกคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิค้ำ  
ณ จุดต้นทำงก่อนกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัลูกค้ำ บรษิทัจะแยกรำยไดค้่ำขนส่งเป็นอกีหนึ่งภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำและ
รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำกำรส่งมอบบรกิำรขนส่งแก่ลูกคำ้ ในกรณีทีท่ีลู่กคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิคำ้เมื่อสนิคำ้
ได้ส่งมอบ ณ จุดปลำยทำงที่ลูกค้ำระบุตำมสญัญำ บรษิัทจะรบัรู้ค่ำขนส่งในกำรน ำสนิค้ำไปยงัจุดส่งมอบเป็นต้นทุนที่
เกดิขึน้เพื่อใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมสญัญำขำยสนิคำ้ ซึ่งไม่ใช่ภำระทีต่้องปฏบิตัแิยกต่ำงหำก และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวในรอบ
ระยะเวลำรำยงำนทีร่ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้นัน้เกดิขึน้ 
 
บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ตำมรำคำของรำยกำรซึ่งคำดว่ำจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิำกภำษีขำย เงนิคนืและส่วนลด 
ส ำหรบัสญัญำที่มีภำระที่ต้องปฏิบัติมำกกว่ำหน่ึงรำยกำร รำคำของรำยกำรจะถูกปนัส่วนให้แต่ละภำระที่ต้องปฏิบัต ิ
ทีร่วมอยู่ในสญัญำโดยใชก้ำรปนัส่วนรำคำตำมเกณฑร์ำคำขำยแบบเอกเทศของสนิคำ้และภำระทีต่อ้งปฏบิตัอิื่น ๆ 
 

5.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปนัผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัิ
จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กิจกรรมของบรษิัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิัทจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยมนีโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งดงันี้ 
 

6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
บรษิทัไม่มนีโยบำยในกำรใชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงนิเพื่อบรหิำรควำมเสีย่งอนัเกดิจำกควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน
เงนิตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผูบ้รหิำรอำจพจิำรณำเลอืกใช้สญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเป็นเฉพำะกรณี 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไม่มสีญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไว้ 
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ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยในตลำด 
บรษิัทมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่ส ำคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ และเงนิกู้ยมืระยำวจำก
สถำบนักำรเงนิสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัหรอือตัรำดอกเบีย้คงที่
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำตลำดในปจัจุบนั 
 
บรษิทัไม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ
 

ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ 
 
บรษิทัไม่มกีำรลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยข์องเงนิลงทุนในตรำสำรทุน จงึไม่มคีวำมเสีย่งดำ้นรำคำ 
 

6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และควำมเสี่ยงด้ำนสนิเชื่อแก่
ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 
ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
บรษิัทบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
บรษิทัจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ บรษิทัจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปจัจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำว
ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
บรษิัทมีสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 1 ประเภทที่ต้องมีกำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่ 
คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 
แม้ว่ำบรษิัทจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้ TFRS 9 
แต่บรษิทัพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
 
แม้ว่ำบรษิัทจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น
ซึง่เขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต้ TFRS 9 แต่บรษิทัพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
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ลูกหนี้กำรคำ้ 
 
บรษิัทใช้วธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ซึง่ค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุลูกหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
พิจำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ก่อนวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ
ประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 
 
บนหลกักำรดงักล่ำวค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ เป็นดงันี้ 
 
ก) ลูกหนี้การคา้  

 
บรษิทัพจิำรณำกำรจดักลุ่มอำยุลูกหนี้จำกยอดคงเหลอืจำกวนัทีค่รบก ำหนดช ำระตำมใบแจง้หนี้ ณ วนัสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 179 15 1 1 21 217 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน (2) (1) - (1) (20) (24) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 152 18 3 10 16 199 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน (7) - - (1) (16) (24) 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสุทธิในก ำไรก่อนต้นทุน
ทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ บรษิัทจะรบัรู้จ ำนวนที่ได้รบัช ำระส ำหรบัจ ำนวนที่ได้ตัดจ ำหน่ำยไปแล้วเป็นยอด  
หกัจำกรำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
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6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในควำมต้องกำร
ของตลำดอย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อกำรช ำระ
ภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัทจี ำนวน 
326 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563: 649 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรสภำพคล่องของบรษิัท จำกลกัษณะ
ของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจที่มีควำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำร
กำรเงนิของบรษิทัไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก เงนิส ำรองหมุนเวยีน 
(จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ บรษิทัยงัไดท้ ำกำร
ประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ทีม่สีภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่อง
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 

ก) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำที่ไม่ได้มีกำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลือที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกับ
มลูค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั  
 
 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
 

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

 
 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

รวมจ ำนวน
กระแสเเงินสด
จ่ำยตำมสญัญำ 

ล้ำนบำท 

มูลค่ำตำม
บญัชีหน้ีสิน 

ล้ำนบำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,699 - 1,699 1,699 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 40 85 125 94 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  191 320 511 392 
รวม 1,930 405 2,335 2,185 

  

 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

รวมจ ำนวน
กระแสเเงินสด
จ่ำยตำมสญัญำ 

ล้ำนบำท 

 
มูลค่ำตำม
บญัชีหน้ีสิน 

ล้ำนบำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,073 - 1,073 1,073 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 38 108 146 100 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 184 391 576 539 
รวม 1,295 499 1,795 1,712 
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6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 
6.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ บรษิัทอำจต้องปรบัจ ำนวนเงนิปนัผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั บรษิัทพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน 
ซึง่ค ำนวณจำกหน้ีสนิสุทธหิำรส่วนของเจำ้ของ 

 
7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1  : มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึง่ใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกต

ไดใ้นตลำด 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิไดแ้สดงมลูค่ำยุตธิรรมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 12 
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8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน กำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดตีและปจัจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำ 

 
บรษิทัประมำณค่ำเผื่อของมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอืเพื่อให้สะทอ้นถงึมูลค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัของสนิค้ำคงเหลอื โดยฝ่ำย
บรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณโดยกำรวเิครำะห์ควำมล้ำสมยัและเคลื่อนไหวชำ้ของสนิคำ้ สนิคำ้คงเหลอืจะถูกตดั
จ ำหน่ำยบญัชเีมื่อทรำบว่ำเสื่อมสภำพและไม่สำมำรถขำยได ้

 
(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 
มลูค่ำปจัจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัหลำยปจัจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมขี้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำน
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
บรษิัทไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปจัจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพจิำรณำอตัรำคิดลด  
ทีเ่หมำะสมบรษิทัพจิำรณำใช ้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่อ้งจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่้องจ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำยุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงองิกบัสถำนกำรณ์ปจัจุบนัในตลำด ข้อมูลเพิม่เติม
เปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 20 
 

(ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนที่เกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระหนี้และ 
อตัรำกำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ บรษิทัใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำน้ี และพจิำรณำเลอืกปจัจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของข้อมูลในอดีตของบริษัทและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึ้น รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนทำงธุรกจิของบรษิัทประกอบด้วยกำรผลิตและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบิน บรษิัทมฐีำนกำรผลิตในประเทศไทย
โดยแยกส่วนงำนธุรกิจตำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ  กำรขำยส่งออกต่ำงประเทศ 
เป็นกำรขำยให้บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัและกำรขำยภำยในประเทศเป็นกำรขำยให้บรษิัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหำรเชื่อว่ำไม่ม ี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีสำระส ำคญัระหว่ำงกำรเสนอรำยงำนตำมส่วนงำนธุรกิจหรอืส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในกำรประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัในอดตีและกำรใชดุ้ลยพนิิจเกี่ยวกบับรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน
ทำงภูมิศำสตร์ที่ใช้เกณฑ์สถำนที่ตัง้ของตลำดเพียงรูปแบบเดยีว  ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนนี้ได้ถูกน ำเสนอต่อ
กรรมกำรผูจ้ดักำรส ำหรบักำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยพจิำรณำจำกก ำไรก่อนหกัภำษเีงนิได้ 
 
 กำรขำย กำรขำยส่งออก   
 ภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,294 2,798 4,092 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน  146 368 514 
ค่ำใชจ้่ำย/รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่สำมำรถปนัส่วนได ้- สุทธ ิ   (552) 
ขำดทุนก่อนหกัภำษีเงนิได้   (38) 
    
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,294 2,798 4,092 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,404 2,041 3,445 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน  173 213 386 
ค่ำใชจ้่ำย/รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่สำมำรถปนัส่วนได ้- สุทธ ิ   (566) 
ขำดทุนก่อนหกัภำษีเงนิได้   (180) 
    
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,404 2,041 3,445 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมรีำยไดจ้ำกลูกค้ำรำยใหญ่ใหญ่ซึ่งเป็นบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัจ ำนวน 2 รำย 
เป็นจ ำนวนเงนิ 1,891.9 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 ของรำยได้รวม (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 1,388.7 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 40.3 
ของรำยไดร้วม) 
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ลูกหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น   
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 179 152 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 15 18 
3 - 12 เดอืน 2 13 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 21 16 
 217 199 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (24) (24) 
 193 175 
   

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 398 307 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 35 6 
3 - 12 เดอืน 2 1 
 435 314 
 

12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ วดัดว้ยมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
และมมีลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี เน่ืองจำกเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิระยะสัน้ตำมลกัษณะ 
 
 พ.ศ. 2564 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 ล้ำนบำท 
  

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 326 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 717 
  
หน้ีสินทำงกำรเงิน  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,699 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,495 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 392 
 
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิที่มอีำยุคงเหลือต ่ำกว่ำหนึ่งปีมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบั
มลูค่ำตำมบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัมมีลูค่ำใกล้เคยีงกบัมลูค่ำตำมสญัญำ และอยู่
ในขอ้มูลระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม กำรค ำนวณมูลค่ำยุตธิรรมจะค ำนวณจำกมูลค่ำปจัจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคต
คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของตลำด ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
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13 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
วตัถุดบิ 282 170 
อะไหล่ 158 161 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 46 67 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 614 367 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 130 70 
 1,230 835 
หกั ค่ำเผื่อมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บั - เคลื่อนไหวชำ้ (50) (37) 
  - มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (3) (1) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 1,177 797 
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ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิัทพบข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งใช้ผลิตยำงรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจำกผลประกอบกำรขำดทุนในปีปจัจุบนั สนิทรพัย์ดงักล่ำวมมีูลค่ำคงเหลอืตำมบญัชเีท่ำกบั 3,638.9 ล้ำนบำท จำกกำรทดสอบ 
บรษิทัไม่พบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำว ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำมดีงันี้ 
 
   ร้อยละ 
    
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดเ้ฉลีย่   15.40 
อตัรำคดิลด   8.50 
 

15 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำ ดงันี้  
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - รำคำตำมบญัชี   
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร 68 72 
ยำนพำหนะ 5 3 
ระบบสำรสนเทศ 12 15 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 3 5 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 88 95 
   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ   
ส่วนทีห่มุนเวยีน 27 23 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 66 77 
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 93 100 
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ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม รำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวข้องกับสญัญำเช่ำประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้   
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร 21 17 
ยำนพำหนะ 3 4 
ระบบสำรสนเทศ 3 1 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 2 - 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 29 22 
   
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 21 105 
   
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 37 25 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 24) 9 7 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 52 45 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 103 99 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (43) (42) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 60 57 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  57 48 
เพิม่ในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) 6 7 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (3) 2 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 60 57 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

39 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 ส ำรองลูกหน้ีและ ส ำรองหน้ีสิน ผลประโยชน์ ค่ำเส่ือมรำคำ   
 สินค้ำคงเหลอื อ่ืนๆ พนักงำน อปุกรณ์ อ่ืนๆ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัที ่1 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 12 16 66 - 5 99 
(เพิม่)ลดในก ำไรขำดทุน       
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) 2 - 5 - - 7 
(เพิม่)ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (3) - - (3) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 14 16 68 - 5 103 
       
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 7 16 61 - 14 98 
(เพิม่)ลดในก ำไรหรอืขำดทุน 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) 5 - 3 - (9) (1) 
(เพิม่)ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 2 - - 2 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 12 16 66 - 5 99 
       
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 - - - (42) - (42) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) - - - (1) - (1) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 - - - (43) - (43) 
       
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - (50) - (50) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) - - - 8 - 8 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - - (42) - (42) 
 
บรษิัทรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีฉพำะรำยกำรทีผู่บ้รหิำรเห็นว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีบ่รษิทัจะไดร้บัประโยชน์
ในอนำคตจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปได้ค่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ ในปี 2564 กจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 
29.2 ล้ำนบำท (ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 29.2 ล้ำนบำท ที่สำมำรถยกไปเพื่อหักกลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต  
โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงนิ 4.9 ล้ำนบำท, 22.7 ล้ำนบำท และ 1.6 ล้ำนบำท จะหมดอำยุใน พ.ศ. 2567, พ.ศ. 2568 และ 
พ.ศ. 2569 ตำมล ำดบั (ปีก่อนกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษี) 
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17 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินในประเทศไทยจ ำนวน 1,495.0 ล้ำนบำท  
โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 - 3.60 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 1.80 - 3.31 ต่อปี) โดยเงนิกู้ยืมดังกล่ำวและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 
จะครบก ำหนดช ำระภำยในวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่3 มนีำคม พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่เบกิใชจ้ ำนวน 570.0 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 1,220.0 ลำ้นบำท) 
 

18 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 968 625 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 88 75 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 220 68 
เจำ้หนี้ค่ำซื้ออำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรอื่น 225 92 
เจำ้หนี้ค่ำซื้ออำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 16 58 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 182 155 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,699 1,073 
 

19 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 539 664 
จ่ำยคนืระหว่ำงปี (143) (149) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (4) 24 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 392 539 
 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกูย้มืเงนิระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิในประเทศเป็นจ ำนวนเงนิรวมไม่เกนิ 
21 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อน ำเงนิทีไ่ดไ้ปใชใ้นกำรด ำเนินงำน และก่อสรำ้งโรงงำน เงนิกู้ยมืระยะยำวดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 72 เดอืนนับจำกวนัเบิกเงนิกู้ครัง้แรก เงนิกู้ยมืมอีัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ BIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.40 ต่อปี 
และรอ้ยละ LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.80 ต่อปี บรษิทัใหญ่ของบรษิทัไดอ้อกหนังสอืรบัทรำบภำระหนี้สนิใหแ้ก่สถำบนั
กำรเงนิ เพื่อยนืยนัควำมตัง้ใจทีจ่ะไม่ขำยหรอืจ ำหน่ำยหุน้ในบรษิทัหรอืสนิทรพัย์ทีส่ ำคญัของบรษิทัโดยสมคัรใจ หนังสอืรบัทรำบ
ภำระหนี้สินดังกล่ำวระบุว่ำบริษัทแม่จะไม่รับประกันภำระผูกพันใด ๆ หรือเป็นกำรให้กำรรับประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ  
ไม่ว่ำจะอยู่ในรปูแบบใดกต็ำมทีบ่รษิทัใหไ้วแ้ก่สถำบนักำรเงนิ 
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อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิคอื รอ้ยละ 3.15 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.16 ต่อปี) 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวมดีงัต่อไปนี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ครบก ำหนดภำยในไม่เกนิ 1 ปี 174 166 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 218 373 
 392 539 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่เบกิใชจ้ ำนวน 3.7 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 3.7 ลำ้นบำท) 
 

20 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:   
   ส ำรองเงนิทุนสะสม 116 109 
   ส ำรองเงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ 223 220 
 339 329 
   
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน:   
   เงนิทุนสะสม 16 20 
   เงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ 20 18 
 36 38 
   
กำรวดัมลูค่ำใหม่ส ำหรบั:   
   เงนิทุนสะสม (3) (7) 
   เงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ (13) 18 
 (16) 11 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 329 305 
ตน้ทุนบรกิำรปจัจุบนั 33 34 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 3 4 
กำรวดัมลูค่ำใหม่   
   (ก ำไร)ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ - (13) 
   (ก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (22) 11 
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 6 14 
จ่ำยผลประโยชน์ (10) (26) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 339 329 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้  
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
อตัรำคดิลด - ส ำรองเงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ รอ้ยละ 2.00 รอ้ยละ 1.25 
อตัรำคดิลด -  เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 1.50 รอ้ยละ 0.75 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

อตัรำคดิลด - ส ำรองเงนิบ ำเน็จพนักงำน 
   ทีเ่กษยีณอำย ุ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 

 
ลดลง 

 
ลดลง 

 
เพิม่ขึน้ 

 
เพิม่ขึน้ 

   10 10 10 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง 
   10 11 10 10 
อตัรำคดิลด - เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง ลดลง เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ 
   4 4 4 4 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง 
   1 1 1 1 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที่ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ี่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่ำปจัจุบนั
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวค้ ำนวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์  เงนิบ ำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุ คอื 9 ปี  
(พ.ศ. 2563 : 9 ปี) 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ - เงนิทุนสะสม คอื 6 ปี (พ.ศ. 2563 : 6 ปี) 
 

21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
   ส่วนเกิน 
 จ ำนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่ำหุ้น 
 หุ้นสำมญั ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 7,400,000 74 92 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 7,400,000 74 92 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 7,400,000 74 92 
 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดซึ่งมีรำคำมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท (พ.ศ. 2563 : 10 บำท) มีจ ำนวน 7,400,000 หุ้น หุ้นทัง้หมด 
ไดอ้อกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 
 
ตำมบทบญัญัติแห่งพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บรษิัทเสนอขำยหุน้สูงกว่ำมูลค่ำที่จดทะเบียนไว ้
บรษิทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงนิปนัผลไม่ได ้
 

22 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปนัผลได ้
 

23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 1,717 1,014 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำ 268 79 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 658 582 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14 และ 15) 382 364 
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24 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 26 23 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 14 22 
ดอกเบีย้จ่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 9 7 
รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ 49 52 
 

25 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ภำษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั:   
   ภำษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี - - 
   กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน - 3 
   
รวมภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั - 3 
   
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี   
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) (7) 1 
เพิม่(ลด)ในหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) 1 (8) 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (6) (7) 
   
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (6) (4) 
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ผลต่ำงระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษีทีค่ ำนวณจำกก ำไรทำงบญัชใีนอตัรำรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) และค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้
ทีแ่สดงไว ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได ้ (38) (180) 
   
ภำษเีงนิไดจ้ำกก ำไรทำงบญัช ี (8) (36) 
ผลกระทบ   
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี - 2 
   ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีบ่นัทกึจำก   
         ขำดทุนทำงภำษีในปี พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) - 5 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ภำษเีงนิได ้   
    รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) 2 22 

   ปรบัปรุงภำษเีงนิไดใ้นงวดก่อน - 3 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (6) (4) 
 
ภำษเีงนิไดท้ี(่ลด) / เพิม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ    
   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
16 

 
(3) 

 
13 

 
(11) 

 
2 

 
(9) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 16 (3) 13 (11) 2 (9) 
       
ภำษีเงนิไดง้วดปจัจุบนั - - - - - - 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) 

 
- 

 
(3) - - 2 

 
- 
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26 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรส ำหรบัผลติยำงเรเดยีลส ำหรบัเครื่องบนิ สทิธปิระโยชน์ทีส่ ำคญั
ทีไ่ดร้บัไดแ้ก่ กำรไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตักิำรไดร้บัยกเวน้ภำษีอำกรต่ำง ๆ 
รวมทัง้กำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รบั 
กำรส่งเสรมินัน้ ในฐำนะทีเ่ป็นบรษิทัทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน บรษิทัจะต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมที่
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
 
รำยไดแ้ยกตำมรำยไดท้ีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิและไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนแสดงไดด้งันี้ 
 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุด 

รำยได้ท่ีได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

รำยได้ท่ีไม่ได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
รวมรำยได้ 

   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 6 7 1,288 1,398 1,294 1,405 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 337 199 2,461 1,841 2,798 2,040 
 343 206 3,749 3,239 4,092 3,445 
 

27 ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ขำดทุนสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั (ลำ้นบำท) (32) (176) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ระหว่ำงปี (ลำ้นหุน้) 7 7 
   

ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (4.39) (23.77) 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
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28 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธก่ิอนภำษีเงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปนี้ 
 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 หมำยเหตุ ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้  (38) (180) 
รำยกำรปรบัปรุง    

ขำดทุนค่ำเผื่อมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื  15 7 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  14,15 382 364 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ  
   อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  

 
3 

 
3 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์ 14 - 2 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 20 36 38 
รำยไดด้อกเบีย้  (1) (1) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 24 49 52 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  6 43 

    
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน    

- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  (153) 102 
- สนิคำ้คงเหลอื   (396) 168 
- ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื  (61) 108 
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น   2 (1) 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  527 46 
- ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย  (12) 2 
- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  (2) 2 
- ส ำรองภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 20 (10) (26) 

เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน  347 729 
ดอกเบีย้รบั  1 1 
จ่ำยภำษเีงนิได ้  (1) (2) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  347 728 
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29 ภำระผกูพนั 

 
กำรค ำ้ประกนักบัธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิ 29.0 ล้ำนบำท และ 10,000 
เหรียญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2563 : 23.9 ล้ำนบำท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) และมีภำระผูกพันจำกกำรค ้ำประกันกับธนำคำร
เกีย่วกบัภำษมีลูค่ำเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบโดยสรรพำกรเป็นจ ำนวนเงนิ 139.0 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 139.0 ลำ้นบำท)  
 
ภำระผกูพนัด้ำนกำรลงทุน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมภีำระผกูพนัดำ้นกำรลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น 249.5 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2563 : 138.4 ลำ้นบำท) 
 

30 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัหมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที่ท ำหน้ำทีถ่ือหุน้ บรษิทัย่อย และกิจกำร  
ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกันยงัหมำยรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุน้ที่มี
สทิธิออกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม และมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับรษิัท ผูบ้รหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำน
ของบรษิทั ตลอดทัง้สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
บรษิัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ บรษิทัใหญ่ดงักล่ำวถือหุ้น 
ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.79 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทัทีอ่อกจ ำหน่ำย 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 

 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 562 375 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 2,236 1,666 
 2,798 2,041 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัใหญ่ 3 - 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 9 11 
 12 11 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 111 87 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 448 330 
 559 417 
   
ซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่เครื่องจกัร   
   บรษิทัใหญ่ 34 67 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 130 142 
 164 209 
   
ค่ำสทิธทิำงกำรคำ้   
   บรษิทัใหญ่ 176 135 
   
ค่ำบรกิำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลติ   
   บรษิทัใหญ่ 24 24 
   
ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 184 151 
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ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 150 141 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 285 173 
 435 314 
   
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 27 17 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 46 40 
 73 57 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 18 12 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 70 63 
 88 75 
   
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 33 33 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 187 35 
 220 68 
   
เจำ้หนี้ค่ำซื้ออำคำรและอุปกรณ์   
   บรษิทัใหญ่ 6 23 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 10 35 
 16 58 
 

ง) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 33 29 
 33 29 
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เอกสารแนบั 1 รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการ	ผู้้้บริหาร	ผู้้้ม่อำน้าจควบคุม	ผู้้้ที่่�	ได้รับมอบหมายให้รับผู้ิดชอบส้งสุดใน้สายงาน้บัญช่	และ
การเงิน้ผู้้้ที่่�ได้รับมอบหมายให้รับ	ผู้ิดชอบ	โดยต่รงใน้การควบคุม	ด้แลการที่ำบัญช่	และเลขานุ้การบริษััที่

ชี่�อ-สิก้ล/ตำแหน่ง
Name/Position

อาย้
(ปีี)

Ages

การศึกษา
Educational  
background

สิัด้สิ่วนการถื่อห้้น
ในบัริษัท (%)

Shareholding 
percentage

ค่วามสิัมพันธิ์ ์
ทางค่รอบัค่รัว

ระหว่างผูู้บัริหาร
Conflict of 

Interest

ปีระสิบัการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีี ย้อนหลัง
Last 5 Years’ Experience

ชี่วงเวลา
Period

ตำแหน่ง
Position

ชี่�อหน่วยงาน/บัริษัท/
ปีระเภทธิ์้รกิจ

Company name
กรรมการ
1.  ดร. ธีีระพร 

ศรีเฟื่่�องฟื่้�ง

ประธีานกรรมการ

กรรมการสรรหา 
และธีรรมาภิิบาล

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

หลักสูตรกรรมการ:  
DAP 63/2007, Thai IOD 

- - 2537 – 
ปัจจ้บัน

2538  – 
ปัจจ้บัน

2537  – 
ปัจจ้บัน 

2535  – 
ปัจจ้บัน 

2535  – 
ปัจจ้บัน

ประธีานกรรมการ
บริษััท

ประธีานกรรมการ
บริษััท

ประธีานกรรมการ
บริหาร

ประธีานกรรมการ

กรรมการบริหาร

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท กร้งไทยีพานิช
ประกนัภัิยี จำกัด (มหาชน)

บริษััท เกลือพิมายี จำกัด 

บริษััท ป่าตองบีชโฮเต็ล 
จำกัด (ภิูเก็ต)

บริษััท บ้านสม้ยี รีสอร์ท 
จำกัด (มหาชน)

บริษััท อ้ตสาหกรรมเกลือ
บริส้ทธีิ� จำกัด 

2. นายีแรนดีพ ซิิง กานวา
(Mr. Randeep 
Singh Kanwar)

กรรมการผูู้้จัดการ

กรรมการสรรหา 
และธีรรมาภิิบาล

48 Bachelor’s degree in 
Chemical Engineering, 

Regional Engineering 
College, Jallandhar

Master’s degree in 
Management, Symbiosis 
Institute of Management 
Studies, Pune

- - 2564 
– ปัจจ้บัน

2561 – 
2564

2560 – 
2561

2556-2559

กรรมการผูู้้จัดการ 

Managing Director 
Indonesia

OE & Business 
Development AP

Director Consumer 
PBU ASEAN

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

The Goodyear Tire & 
Rubber Company 

(Indonesia)

The Goodyear  
Tire & Rubber 

Company (China)

The Goodyear Tire & 
Rubber Company 

(Malaysia)

เอกสารแนบั
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ชี่�อ-สิก้ล/ตำแหน่ง
Name/Position

อาย้
(ปีี)

Ages

การศึกษา
Educational  
background

สิัด้สิ่วนการถื่อห้้น
ในบัริษัท (%)

Shareholding 
percentage

ค่วามสิัมพันธิ์ ์
ทางค่รอบัค่รัว

ระหว่างผูู้บัริหาร
Conflict of 

Interest

ปีระสิบัการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีี ย้อนหลัง
Last 5 Years’ Experience

ชี่วงเวลา
Period

ตำแหน่ง
Position

ชี่�อหน่วยงาน/บัริษัท/
ปีระเภทธิ์้รกิจ

Company name
3. นายีอรรถพร ข่่ายีม่าน

กรรมการอิสระ

ประธีานกรรมการตรวจสอบ

77 Former member of the 
Institute of Chartered
Accountants in Australia

Associateship in  
Accounting from Western 
Australian Institute of 
Technology (ปัจจ้บัน: Curtin 
University of Technology)

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

- - 2544 – 
ปัจจ้บัน

2542 – 
2562

2535 – 
2539

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
ประธีานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการผูู้้จัดการ

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท สยีามแม็คโค 
จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน ไพร้ซิวอเตอร์
เฮาส์ กร้งเทพ

4. นายีเยี็บ ซิู ชวน
(Mr. Yeap Swee 
Chuan)

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธีานกรรมการสรรหา
และธีรรมาภิิบาล

74 ปริญญาตรี วิศวกร
อ้ตสาหกรรม, Massey 
University ประเทศนิวซิีแลนด์

หลักสูตรกรรมการ:  
DCP 108/2008, Thai IOD

หลักสูตร จากสถาบันวิทยีาการ
ตลาดท้น Capital Market 
Academy Leadership 
Program (CMA8) 
ตลาดหลกัทรพัยีแ์หง่ประเทศไทยี

- - 2560 – 
ปัจจ้บัน

2553 – 
ปัจจ้บัน

2543 – 
ปัจจ้บัน

2539 – 
ปัจจ้บัน

2553 – 
2561

2548 – 
2560

ประธีานกิตติมศักดิ�

รองประธีานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธีานและประธีาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 

กรรมการ

ประธีาน

หอการค้าไทยี-มาเลเซิียี

มูลนิธีิเพื�อนสันติภิาพ

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท อาปิโก ไฮเทค 
จำกัด (มหาชน) 

สภิาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยี

หอการค้าไทยี-มาเลเซิียี
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ชี่�อ-สิก้ล/ตำแหน่ง
Name/Position

อาย้
(ปีี)

Ages

การศึกษา
Educational  
background

สิัด้สิ่วนการถื่อห้้น
ในบัริษัท (%)

Shareholding 
percentage

ค่วามสิัมพันธิ์ ์
ทางค่รอบัค่รัว

ระหว่างผูู้บัริหาร
Conflict of 

Interest

ปีระสิบัการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีี ย้อนหลัง
Last 5 Years’ Experience

ชี่วงเวลา
Period

ตำแหน่ง
Position

ชี่�อหน่วยงาน/บัริษัท/
ปีระเภทธิ์้รกิจ

Company name
5. นางสาวชนาพรรณ 

จึงร้่งเรืองกิจ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา 
และธีรรมาภิิบาล

45 ปริญญาโทการเงิน  
มหาวิทยีาลัยีเว็บสเตอร์ 
วิทยีาเข่ตกร้งเทพ

ปริญญาตรีธี้รกิจมหาวิทยีาลัยี
เกษัตรศาสตร์

ประกาศนียีบัตรภิาษัาญี�ป้่น 
สถาบันบันคา, โตเกียีว  
ประเทศญี�ป้่น

ประกาศนียีบัตรหลักสูตรบัญชี 
สถาบันมูราตะ, โตเกียีว  
ประเทศญี�ป้่น

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

- - 2559 – 
ปัจจ้บัน

2547 – 
ปัจจ้บัน

กรรมการอิสระ

รองประธีานกรรมการ

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

ไทยีซิัมมิทกร้�ป
ประเทศไทยี

6. นายีไมเคิล มาเตนส์
(Mr. Michael 
Martens)

กรรมการ

59 MBA in Finance, Kent State 
University, Ohio

Bachelor’s Degree in 
Accounting, University of 
Illinois

- - 2558 – 
ปัจจ้บัน

2558 – 
ปัจจ้บัน

กรรมการ

Vice President 
Aviation & OTR, 

Asia Pacific

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

The Goodyear  
Tire & Rubber 

Company
7. นายีวีฮอง เค็ก 

(Mr. Wee Hong Kek)

กรรมการ

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

หลักสูตรกรรมการ:  
DAP 166/2019, Thai IOD

- - 2559 – 
ปัจจ้บัน

2556 – 
ปัจจ้บัน

กรรมการ

Head of Legal, 
ASEAN

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

Goodyear  
Orient Company 
(Private) Limited

8. นายีจีโน การ์ซิาเรลลา 
(Mr. Gino 
Garzarella)

กรรมการ

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

C.P.A., Australia

- - 2563 – 
ปัจจ้บัน

2561 – 
ปัจจ้บัน

2558 – 
2561

กรรมการ

Finance Director, 
ASEAN

Finance Director, 
Australia- 

New Zealand

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

Goodyear  
Singapore Tyres

Goodyear  
Dunlop Tyres
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ชี่�อ-สิก้ล/ตำแหน่ง
Name/Position

อาย้
(ปีี)

Ages

การศึกษา
Educational  
background

สิัด้สิ่วนการถื่อห้้น
ในบัริษัท (%)

Shareholding 
percentage

ค่วามสิัมพันธิ์ ์
ทางค่รอบัค่รัว

ระหว่างผูู้บัริหาร
Conflict of 

Interest

ปีระสิบัการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีี ย้อนหลัง
Last 5 Years’ Experience

ชี่วงเวลา
Period

ตำแหน่ง
Position

ชี่�อหน่วยงาน/บัริษัท/
ปีระเภทธิ์้รกิจ

Company name
9. นายีไมเคิล ลี เดรเยีอร์

(Mr. Michael 
Lee Dreyer)

กรรมการ

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

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

- - 2563 – 
ปัจจ้บัน

2563 – 
ปัจจ้บัน 

2558 – 
2563 

กรรมการ

Managing Director

Vice President, 
Asia Pacific 

Commercial PBU

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

Goodyear  
Singapore Tyres

Goodyear Tire 
Management 

Company 
(Shanghai) Ltd

ผ่้�บริหาร
1. นายีอีริค เชง 

(Mr. Eric Cheng)

ผูู้้อำนวยีการฝ่่ายีผู้ลิต
ประเทศไทยี

41 Bachelor’s degree in 
Chemical Engineering, 
Dalian University of 
Technology, China  

- - 2564 – 
ปัจจ้บัน

2562 – 
2564

2558 – 
2561

ผูู้้อำนวยีการฝ่่ายีผู้ลิต
ประเทศไทยี

AP PMO Director

AP Facility Planning  
and Industrial 
Engineering 

Director

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

Goodyear Tire 
Management 

Company  
(Shanghai) Ltd

Goodyear Tire 
Management 

Company  
(Shanghai) Ltd

2. นายีอรรณพ ธีนรักษัา

ผูู้้อำนวยีการฝ่่ายีข่ายี

48 ปริญญาตรี บัญชี  
มหาวิทยีาลัยีกร้งเทพ

- - 2563 – 
ปัจจ้บัน

2558 – 
2563

2555 – 
2558

ผูู้้อำนวยีการฝ่่ายีข่ายี

Thailand National 
Sales Manager

Earthmover Sales 
Manager

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

Apollo Tyres 
(Thailand) Ltd.

Michelin Siam Co., 
Ltd.

3. นางสาวลัดดา สีเมือง

Marketing Lead

41 ปริญญาโท บริหารธี้รกิจ 
มหาวิทยีาลัยีรามคำแหง

ปริญญาตรี วิทยีาศาสตร์ 
มหาวิทยีาลัยีเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- - 2563 – 
ปัจจ้บัน

2562 – 
2563

2558 – 
2561

Marketing Lead

Interim Marketing 
Director and Sales 
Operation Manager

Sales Operation 
Manager

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ชี่�อ-สิก้ล/ตำแหน่ง
Name/Position

อาย้
(ปีี)

Ages

การศึกษา
Educational  
background

สิัด้สิ่วนการถื่อห้้น
ในบัริษัท (%)

Shareholding 
percentage

ค่วามสิัมพันธิ์ ์
ทางค่รอบัค่รัว

ระหว่างผูู้บัริหาร
Conflict of 

Interest

ปีระสิบัการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีี ย้อนหลัง
Last 5 Years’ Experience

ชี่วงเวลา
Period

ตำแหน่ง
Position

ชี่�อหน่วยงาน/บัริษัท/
ปีระเภทธิ์้รกิจ

Company name
4. นายี ไพศาล 

วิโรจน์ปกรณ์

ผูู้้อำนวยีการ 
ฝ่่ายีทรัพยีากรบ้คคล

55 ปริญญาตรี บริหารธี้รกิจ   
มหาวิทยีาลัยี หอการค้าไทยี

ปริญญาโท การจัดการ 
มหาวิทยีาลัยีบูรพา

- - 2564 – 
2565

2559 – 
2564

ผูู้้อำนวยีการฝ่่ายี
ทรัพยีากรบ้คคล

Senior Manager, 
Human Resources 
Business Partner

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

General Motor 
Powertrain Thailand 
and Chevrolet Sales 

Thailand 
ผ่้�ท่�ได�รับมอบหมายให�รับผ่ิดชิอบส้งสุดในสายงานบัญ่ชิ่แลัะการเงิน (CFO)
นางสาวจัสตินา เก็บสกา 
(Ms. Justyna Gebska)

ผูู้้อำนวยีการฝ่่ายีการเงิน 
ประเทศไทยี

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

CFO’s Orientation Course 
(2019) ตลาดหลักทรัพยี์แห่ง
ประเทศไทยี 

- - 2560 – 
ปัจจ้บัน

2559 – 
2560

2557 – 
2559

ผูู้้อำนวยีการ 
ฝ่่ายีการเงิน 
ประเทศไทยี

Finance Director

Financial 
Controller

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

Goodyear Malaysia

Goodyear Poland  
and Ukraine

ผ่้�ท่�ได�รับมอบหมายให�รับผ่ิดชิอบโดยต์รงในการควบคุมด้แลัการทำบัญ่ชิ่ของบริษััท (Chief Accountant)
นางพรรนิภิา รัตนเจริญ

Financial Controller

44 ปริญญาโท การบัญช ี
เพื�อการบริหาร  
มหาวิทยีาลัยีธีรรมศาสตร์

ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยีาลัยีธีรรมศาสตร์

- - 2563 – 
ปัจจ้บัน

2559 – 
2563

ผูู้้ควบค้มทางด้าน
บัญชีและการเงิน

ผูู้้จัดการ 
แผู้นกบัญชีองค์กร

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท ไทยียีูเนี�ยีน กร้�ป 
จำกัด (มหาชน)

เลัขานุการบริษััท
นางสาววส้วัตน์ 
ศิริพงษั์มงคล

เลข่าน้การบริษััท  
และที�ปรึกษัากฎหมายี

38 ปริญญาโท นิติศาสตร์ 
จ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยีาลัยี

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
จ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยีาลัยี

Advance for Corporate 
Secretaries (2/2017)  
สมาคมบริษััทจดทะเบียีนไทยี

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

- - 2563 – 
ปัจจ้บัน

2562 – 
2563

2558 – 
2562

เลข่าน้การบริษััท  
และที�ปรึกษัากฎหมายี

ผูู้้จัดการกฎหมายี 
ส่วนเลข่าน้การคณะ

กรรมการบริษััท

นักกฎหมายีอาว้โส
ส่วนเลข่าน้การคณะ

กรรมการบริษััท

บริษััท กู�ดเยีียีร์ 
(ประเทศไทยี) จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท บางจาก 
คอร์ปอเรชั�น จำกัด 

(มหาชน)

บริษััท บางจาก 
คอร์ปอเรชั�น จำกัด 

(มหาชน)
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หุ้น�าท่ี�ความรับัผู้ิดชอบัของเลขาน้การบัริษััท่
1.	 ให้ข้อแน้ะน้ำเบื�องต้่น้แก่กรรมการเก่�ยวกับข้อกฎหมาย	ข้อควรปฏิิบัต่ิต่ามหลักเกณฑ์์ของที่างการ	ระเบ่ยบและข้อบังคับต่่างๆ	ของธน้าคาร	 

ต่ิดต่ามให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามอย่างถื้กต่้องและสม�ำเสมอ	รวมถืึงรายงาน้การเปล่�ยน้แปลงที่่�ม่น้ัยสำคัญแก่กรรมการ	
2.	 จัดเต่ร่ยมหน้ังสือน้ัดประชุม	ระเบ่ยบวาระการประชุม	เอกสารประกอบการประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	และการประชุมคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	
3.	 จัดการประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	การประชุมคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมาย	ข้อบังคับ 

ของบริษััที่	กฎหมาย	และข้อพึงปฏิิบัต่ิที่่�
4.	 บัน้ที่ึกรายงาน้การประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	การประชุมคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	รวมที่ั�งต่ิดต่าม 

ให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามมต่ิที่่�ประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	และที่่�ประชุมคณะกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบ	กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	
5.	 จัดที่ำและเก็บรักษัาที่ะเบ่ยน้กรรมการ	รายงาน้ประจำปีของบริษััที่	หน้ังสือนั้ดประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	หน้ังสือนั้ดประชุมคณะกรรมการ	รายงาน้ 

การประชุมผู้้้ถืือหุ้น้	และรายงาน้การประชุมคณะกรรมการ
6.	 ดำเน้นิ้การ	และเกบ็รกัษัารายงาน้การมส่ว่น้ไดเ้สย่ของกรรมการและผู้้บ้รหิาร	รวมที่ั�งผู้้ท้ี่่�เก่�ยวขอ้ง	ต่ามมาต่รา	89/14	ใหป้ระธาน้คณะกรรมการ	

และประธาน้กรรมการต่รวจสอบที่ราบภายใน้	7	วัน้ที่ำการน้ับแต่่วัน้ที่่�บริษััที่ได้รับรายงาน้น้ั�น้	
7. จัดเต่ร่ยม	และด้แลให้ม่การเปิดเผู้ยข้อม้ล	และรายงาน้สารสน้เที่ศ	ต่ามระเบ่ยบ	และต่ามที่่�ต่ลาดหลักที่รัพย์	และกรรมการกำกับหลักที่รัพย์	 

และต่ลาดหลักที่รัพย์กำหน้ด	
8.	 ต่ดิต่่อและสื�อสารกบัผู้้ถื้ือหุน้้เพื�อให้ไดร้บัที่ราบสิที่ธต่ิ่างๆ	ของผู้้ถื้ือหุน้้	และข้อมล้ของบริษััที่	และเป็น้สื�อกลางระหวา่งผู้้ถื้ือหุน้้	กับคณะกรรมการ

บริษััที่	และผู้้้บริหาร	
9.	 ให้คำแน้ะน้ำด้าน้กฎหมาย	และกฎเกณฑ์์ต่่าง	ๆ	ที่่�เก่�ยวข้อง	และข้อพึงปฏิิบัติ่ด้าน้การกำกับด้แลใน้การดำเน้ิน้กิจกรรมของคณะกรรมการ 

ให้เป็น้ไปต่ามกฎหมาย
10.	 จัดให้ม่การปฐมน้ิเที่ศ	ให้คำแน้ะน้ำแก่กรรมการที่่�ได้รับการแต่่งต่ั�งใหม่
11.	 หน้้าที่่�อื�น้	ๆ	ต่ามที่่�ได้รับมอบหมายจากบริษััที่	และดำเน้ิน้การอื�น้	ๆ	ต่ามที่่�คณะกรรมการกำกับต่ลาดทีุ่น้ประกาศกำหน้ด
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เอกสารแนบั 2	 รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการของบริษััที่ย่อย

-ไม่ม่-

เอกสารแนบั 3	 รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้้างาน้ต่รวจสอบภายใน้	

ชื�อ	-	สกุล Ms.	Maxine	Mae	J.	Escoto

ต่ำแหน้่ง ผู้้้จัดการฝ่่ายต่รวจสอบภายใน้,	APAC

การศึกษัา ปริญญาต่ร่สาขาบัญช่มหาวิที่ยาลัย	De	La	Salle	-	กรุงมะน้ิลา

การฝ่ึกอบรม/วุฒิบัต่ร ผู้้้สอบบัญช่รับอนุ้ญาต่	(CPA),	ผู้้้สอบบัญช่ระบบสารสน้เที่ศที่่�ได้รับการรับรอง	(CISA)

ประสบการณ์ที่ำงาน้ 8	½ปีใน้การปฏิิบัต่ิงาน้ให้คำปรึกษัาของ	Ernst	&	Young	Philippines	-	ประสบการณ์ด้าน้การประกัน้และ 
การให้คำปรึกษัาโดยมุ่งเน้้น้ท่ี่�การสนั้บสนุ้น้การต่รวจสอบงบการเงิน้การสนั้บสนุ้น้การต่รวจสอบภายใน้	SOX	
การรายงาน้ของบคุคลที่่�สามการวเิคราะหก์ระบวน้การที่างธรุกจิและการควบคมุแอปพลเิคชนั้และความปลอดภยั

5	½ปีใน้การปฏิิบัต่ิงาน้ผู้้้จัดการฝ่่ายต่รวจสอบภายใน้	ภ้มิภาคเอเช่ยแปซ่ิฟื่ิค	ของ	Goodyear	Tire	&	Rubber	

-	 ประสบการณด์า้น้การประกนั้และการให้คำปรกึษัาการต่รวจสอบภายใน้	ซ่ึ�งรวมถึืงการต่รวจสอบกระบวน้การ
ที่างธุรกิจ	การต่รวจสอบการปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำหน้ด	การที่ดสอบ	SOX	และงาน้	PwC	Direct	Assistance

วัน้ที่่�ได้รับการแต่่งต่ั�ง 
เป็น้ผู้้้ต่รวจสอบภายใน้ของบริษััที่ฯ

1	ม่น้าคม	2559

เอกสารแนบั 4	 ที่รัพย์สิน้ที่่�ใช้ใน้การประกอบธุรกิจและรายละเอ่ยดเก่�ยวกับรายการประเมิน้ราคาที่รัพย์สิน้

ท่รัพย์สินท่ี�ใช�ในการประกอบัธ้รกิจ

รายละเอ่ยดปรากฏิต่าม	หัวข้อ	1.2	ลักษัณะการประกอบธุรกิจ			

รายละเอียดเกี�ยวกับัรายการประเมินราคาท่รัพย์สิน

-ไม่ม่-

กรณีีรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี�อ้้างอ้ิงข้้อ้มููลบนเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััท

ให้้ถืือ้ว็่าข้้อ้มููลที�เปิดเผยบนเว็็บไซต์์ดังกล่าว็เป็นส่่ว็นห้น่�งข้อ้งแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�
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บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537001188  

เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง
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