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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัในเครือของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับ
เบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยเข้ำร่วมทุนกับสกุลศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ผูร่้วมก่อตั้ งบริษทัชำวไทย จด
ทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2511 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 60 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยำงรถบรรทุกขนำดเล็ก 
และใหญ่เพื่อกำรพำณิชย ์รวมถึงกำรผลิต และหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำด
ภำยในประเทศ และเพื่อกำรส่งออก ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 74 ลำ้นบำท ส ำนกังำนใหญ่ และโรงงำน
ตั้งอยูท่ี่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ  ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 

 
 พฒันำกำรที่ส ำคญัของบริษทัในช่วงต่ำง ๆ นับแต่เร่ิมก่อตั้ง มีดงัน้ี 
 

- ปี 2512 บริษทัไดท้  ำขอ้ตกลงในดำ้นควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยกีำรผลิต และกำรบริหำร กบับริษทั 
เดอะ กู๊ดเยยีร์ ไทร์แอนดรั์บเบอร์ จ ำกดั ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

- ปี 2513 บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เป็น
ระยะเวลำ 15 ปี โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกิจกำรผลิตและหล่อดอกยำง
เคร่ืองบิน   

- วนัที่ 30 มิถุนำยน 2521 บริษทัไดรั้บอนุมติัใหน้ ำหลกัทรัพยเ์ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

- วนัที่ 6 มกรำคม 2526 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำท เป็น
หุน้ละ 20.00 บำท กบักระทรวงพำณิชย ์  

- จำกกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 2/2533 เม่ือวนัที่ 28 มีนำคม 2533 ไดมี้มติใหบ้ริษทั เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 60 ลำ้นบำท เป็น 74 ลำ้นบำท   

- วนัที่ 20 เมษำยน 2537 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชยเ์ป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ .ศ. 2535 และในปีเดียวกนัน้ีเอง 
บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล TIS/ISO 9000 จำกส ำนักงำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรมไทย/องค์กำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ เป็นบริษทัแรกในกลุ่มผูผ้ลิตยำงรถยนต์ใน
ประเทศ  

- วนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2538 ที่ประชุมไดมี้มติให้บริษทัเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไวหุ้้นละ 20.00 
บำท เป็น 10.00 บำท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้กบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัที่ 13 ธนัวำคม 2538 
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 1.1 วิสัยทัศน์ คุณค่า และวัตถุประสงค์ของกู๊ดเยียร์ 
  
พันธกิจของกู๊ดเยียร์ 

 
จุดมุ่งหมำยทัว่โลกของกู๊ดเยยีร์ คือ  
 เพิ่มมูลค่ำตรำสินคำ้ของเรำส ำหรับทุกคน 
 ขบัเคลื่อนตลำดดว้ยเทคโนโลยี 
 ส่งมอบยำง ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้งและบริกำรที่มีคุณภำพเป็นเลิศแก่ลูกคำ้ และผูบ้ริโภค 
 
เป้าหมายเดียวกัน 

 
กู๊ดเยยีร์จะเป็นผูป้ระกอบอุตสำหกรรมยำงรำยแรกของโลกที่ 
 ดึงดูด พฒันำ กระตุน้ และคงไวซ่ึ้งทีมพนกังำนที่ดีที่สุดขององคก์ร 
 กำรสร้ำงและสำนสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ผูบ้ริโภค รวมถึงพนัธมิตรทำงธุรกิจในระยะยำว กำร

ด ำเนินงำนใหเ้หนือกวำ่ที่อีกฝ่ำยคำดหวงั 
 กำรขบัเคลื่อนองคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคลอ้ง และมีประสิทธิผล 
 กำรสร้ำงโมเดลธุรกิจท่ีย ัง่ยนื และน ำมำซ่ึงผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีมัน่คง 

 
ค่านิยมร่วม 

 
บริษัทให้ค าม่ันว่าบริษัท 

 จะส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพเป็นเลิศ 
 จะปฏิบติัตนดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และมีควำมเคำรพต่อกนั 
 จะสนบัสนุนดำ้นควำมปลอดภยั ทั้งในขณะปฏิบติังำน และนอกเวลำปฏิบติังำน 
 จะรักษำส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 
 จะรับฟังซ่ึงปัญหำ และแกไ้ขอยำ่งเป็นทีม 

 
คุณลักษณะผู้น า 
 
กู๊ดเยยีร์ถูกขบัเคลื่อนดว้ยผูน้  ำที่มีคุณลกัษณะ 
 มีควำมสำมำรถโดดเด่น และท ำงำนอยำ่งเป็นทีม 
 มีทกัษะในกำรแกไ้ขปัญหำ 
 สำมำรถส่ือสำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 กลำ้ตดัสินใจ 
 มีผลงำนที่ดี 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 
 

(1) การเปล่ียนแปลงกรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายการเงินของบริษัท 
  

นำยเดน็นิส อลัเลน เคปเป้ิล กรรมกำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินของบริษทัไดล้ำออกต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรได้อนุมติัแต่งตั้ งนำยเบรนดัน 
โจเซฟ ฟอกซ์ ข้ึนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท และผู ้อ  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินของบริษัทตำมวำระ           
ท่ีเหลืออยูข่องนำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ในกำรประชุมคณะกรรมกำรดงักล่ำว บริษทัไดน้ ำควำมดงักล่ำวไป
จดทะเบียนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 
  

(2) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท 
 
ในปี 2556 กู๊ดเยียร์ไดมี้กำรแนะน ำสินคำ้รุ่นใหม่ออกสู่ตลำด คือ ยำงรถยนต์ EfficientGrip SUV 

ส ำหรับตลำดรถยนต ์SUV ในเดือนมีนำคม และยำงรถยนต ์Assurance TripleMax ส ำหรับตลำดยำงรถยนตน์ัง่
ในช่วงเดือนกรกฎำคม ซ่ึงช่วยส่งเสริมยอดขำยของบริษทัใหเ้ติบโตข้ึนเป็นอยำ่งดี  

 
(3) การขยายร้านกู๊ดเยยีร์ ออโต้แคร์ 
 
กู๊ดเยยีร์มุ่งมัน่ขยำยสำขำร้ำนกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีกำรจ ำหน่ำย

สินคำ้ของกู๊ดเยยีร์ โดยมุ่งขยำยสำขำไปยงัพื้นท่ีท่ีบริษทัเล็งเห็นว่ำเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
ร้ำนกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ และมีศกัยภำพในกำรสร้ำงยอดขำยสินคำ้ของบริษทั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
 
 กู๊ดเยยีร์มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บำท มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวม 7,400,000 หุ้น เป็น
หุน้สำมญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุน้เท่ำกบั 1 เสียง  
 กู๊ดเยียร์เป็นบริษัทในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ซ่ึงถือหุ้นในบริษัท
ทั้งส้ิน 4,942,418 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั  

เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษทัผูผ้ลิตยำงชั้นน ำของโลกท่ีด ำเนินธุรกิจใน
หลำยภูมิภำค ในปี 2556 โดยมียอดขำยรวมทัว่โลก 19.5 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และมีรำยไดสุ้ทธิ 629 ลำ้น
ดอลลำร์สหรัฐ ดว้ยกำรด ำเนินงำนทั้งในสหรัฐอเมริกำ และบริษทัยอ่ย กิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศท ำให้
บริษทัพฒันำ ผลิต และมีตลำดยำงท่ีเช่ือมโยงถึงกนั นอกจำกน้ี บริษทัยงัผลิต และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑท์ี่เกี่ยวกบั
ยำง ทั้งยงัเป็ฯหน่ึงในผูใ้หบ้ริกำรรำยใหญ่ของโลกส ำหรับยำงรถบรรทุก และกำรหล่อดอกยำง เดอะกู๊ดเยยีร์ 
ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนีท ำกำรผลิตจำกโรงงำนในประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลก 22 ประเทศ มีโรงงำนผลิต
รวม 52 โรงงำน มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัเกือบทุกประเทศทัว่โลก และมีพนกังำนทั้งประจ ำ และ
ชัว่ครำวรวม 69,000 คนทัว่โลก 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  
 กู๊ดเยียร์ด  ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบักำรผลิต และจัดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำงรถยนต์และยำงเคร่ืองบินส ำหรับ   
ตลำดในประเทศ และเพื่อกำรส่งออก กู๊ดเยยีร์มีฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ส ำหรับผลิตภณัฑย์ำงรถยนต ์ยำงเคร่ืองบิน 
และกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน โดยจ ำแนกโครงสร้ำงรำยไดต้ำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและ            
ตลำดต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีรำยงำนตำมงบกำรเงินของบริษทั 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามการจ าหน่ายในประเทศ และส่งออก 
    หน่วย (ล้านบาท) 
รำยได ้ ปี 2556 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ 
จ ำหน่ำยในประเทศ 1,575 43.65 1,728 49.65 1,735 42.47 
ส่งออก 2,033 56.34 1,752 50.35 2,350 57.53 
รวม 3,608 100 3,480 100 4,085 100 
อตัรำเพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำจ ำหน่ำย  3.67  (14.81)  (2.34) 
 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
  

ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยยีร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
  ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ 

 กู๊ดเยยีร์ผลิตยำงรถยนตท์ี่มีคุณภำพสูง และคุณค่ำที่ยดึถือที่ส ำคญัที่สุด คือ นวตักรรมที่เป็นเลิศ และ
ควำมปลอดภยั โดยกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของผลิตภณัฑย์ำงรถยนต ์คือ 

- ยำงรถยนตน์ัง่ 
- ยำงรถยนตเ์อนกประสงค,์ รถปิคอพั/รถ 4x4 
- ยำงรถยนตเ์พื่อกำรพำณิชย ์

 
  ผลิตภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

กู๊ดเยยีร์มีช่ือเสียงดำ้นผลิตภณัฑ์ยำงเคร่ืองบินมำกว่ำศตวรรษทั้งแบบยำงเรเดียล (Radial) และยำง
ผำ้ใบ (Bias) โดยบริษทัเครือกู๊ดเยยีร์เป็นผูน้  ำอนัดบั 1 ในแถบอเมริกำเหนือ และละตินอเมริกำ อีกทั้ง มีขนำด
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในแถบทวีปยโุรป ยำงเคร่ืองบินของกู๊ดเยยีร์เป็นยำงชั้นน ำทั้งดำ้นกำรผลิต นวตักรรม และ
กำรพฒันำผลิตภณัฑ ์กู๊ดเยยีร์มีโรงงำนผลิตยำงเคร่ืองบินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (USA, Danville) ประเทศ
บรำซิล (Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย ซ่ึงผลิตภณัฑ์ยำงเคร่ืองบินของกู๊ดเยียร์ ไดรั้บกำรยอมรับและ
เลือกใชจ้ำกโรงงำนประกอบเคร่ืองบินชั้นน ำระดบัโลก ไดแ้ก่  

- ยำงเคร่ืองบินทัว่ไป (General Aviation Tires)  
- ยำงเคร่ืองบินเจ็ทส่วนตวั (Business Jet Tires) 
- ยำงเคร่ืองบินเพื่อกำรพำณิชย ์(Commercial Aviation Tires) และ 
- ยำงเคร่ืองบินทำงกำรทหำร (Military Aviation Tires) 
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นอกจำกผลิตภัณฑ์ยำงเคร่ืองบินแล้ว กู๊ดเยียร์ยงัเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ยำงเคร่ืองบินด้วยกำร
ใหบ้ริกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน (Retread) ซ่ึงช่วยลดค่ำใชจ่้ำยปฏิบติังำน รวมถึงยืดอำยุกำรใชง้ำนให้กบัยำง
เคร่ืองบิน ดว้ยเทคโนโลยรีะดบัสูงส ำหรับกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงำนส ำหรับหล่อดอกยำง
เคร่ืองบินในประเทศอเมริกำ บรำซิล เนเธอร์แลนด ์และประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคำ้ทัว่โลก 

 
จำกรำยงำนของส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมประจ ำปี 2556 พบว่ำในปี พ.ศ. 2556 ยอดจ ำหน่ำย

ในประเทศของยำงรถยนตน์ัง่ มีประมำณ 21 ลำ้นเส้น เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 7.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดจ ำหน่ำย
ในประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2555 ในขณะเดียวกนัในปี พ.ศ. 2556 ผูผ้ลิตยำงรถยนต์ในประเทศไทย ไดผ้ลิตยำง
รถยนตน์ัง่ไดจ้  ำนวนรวมประมำณ 26 ลำ้นเส้น ซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนจำกปี พ.ศ. 2555 ประมำณร้อยละ 11.6 และยอด
ผลิตรวมของยำงรถยนต์เพื่อผูบ้ริโภค และยำงรถยนต์เพื่อกำรพำณิชยมี์ปริมำณกำรผลิตรวม 30 ลำ้นหน่วย 
หรือเติบโตข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 โดยคิดเป็นตลำดในประเทศรวม 24 ลำ้นหน่วย หรือ
เติบโตข้ึนร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555  

 
ในส่วนของกู๊ดเยยีร์ ถึงแมจ้ะไดรั้บผลกระทบบำงส่วนจำกภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ เน่ืองมำจำกควำม

เช่ือมัน่ และยอดกำรบริโภคลดต ่ำลง อยำ่งไรกต็ำม ในปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับงวดประจ ำปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 รวม 3,608 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปี 2555 จ ำนวน 128 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67 โดยบริษทัมีก  ำไรสุทธิส ำหรับงวดประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 
2556 จ ำนวน 329 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมียอดจำกกำรส่งออกเพิ่มมำกข้ึน 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 
 กำรท ำตลำด และกำรแข่งขนัของบริษทั สำมำรถจ ำแนกไดต้ำมกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัซ่ึง
แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑย์ำงรถยนต ์และยำงเคร่ืองบิน  
 

(1) ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ 
 
ตลาดยางรถยนต์ 
นโยบำยกำรตลำดหลกัของปี 2556 ส ำหรับผลิตภณัฑย์ำงรถยนตข์องบริษทั คือ  
 กำรขยำยจ ำนวนตวัแทนจ ำหน่ำยของกู๊ดเยยีร์ เน่ืองจำกกู๊ดเยยีร์ เลง็เห็นว่ำ ตวัแทนจ ำหน่ำย

เป็นหวัใจส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ ซ่ึงไดมี้กำรขยำยสำขำร้ำนกู๊ดเยียร์ ออโต้
แคร์ ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพในกำรแข่งขนั เพื่อพฒันำช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ที่ดีกบัตวัแทนจ ำหน่ำยซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

 กำรสร้ำงควำมรับรู้แก่ผู ้บริโภคในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ คุณสมบัติ และนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยต่ีำง ๆ ที่ไดม้ำตรฐำนระดบัโลกของกู๊ดเยียร์ โดยกู๊ดเยียร์ได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์
ใหม่ 2 รำยกำรท่ีมีนวัตกรรมล ้ำหน้ำและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดเป้ำหมำย 
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ได้แก่  EfficientGrip SUV ในเดือนมีนำคม 2556 ส ำหรับตลำดรถยนต์ SUV และ 
Assurance TripleMax  ในเดือนกรกฎำคม 2556 ส ำหรับตลำดรถยนตโ์ดยสำรตำมล ำดบั  

 
ช่องทางจ าหน่ายหลักของบริษัท เป็นไปตามรูปแบบการบริโภค คอื  

   
ตลาดทดแทน (Replacement Market)  คือ ตลำดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือยำงเพื่อน ำไปเปลี่ยนกบัยำงชุด
แรกที่ติดมำพร้อมกบัรถยนต ์ซ่ึงกู๊ดเยยีร์มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้สู่ผูบ้ริโภคผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยยำง
ภำยในประเทศ รูปแบบช่องทำงจ ำหน่ำยหลกัไดแ้ก่ 

- ศูนย์บริกำรกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare),  กู๊ดเยียร์ อีเกิลสโตร์ 
และกู๊ดเยียร์ เซอร์วิส เซนเตอร์ ปัจจุบนักู๊ดเยียร์เน้นกำรขยำยสำขำ กู๊ดเยียร์      
ออโตแคร์ เป็นหลกั  

- ผูแ้ทนจ ำหน่ำยคำ้ส่ง (Wholesale Dealer) 
- ผูแ้ทนจ ำหน่ำยคำ้ปลีก (Retailer)  
- โชวรู์มรถยนต ์(Car Showroom) 

     
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
โรงงำนประกอบรถยนต ์ส ำหรับใชเ้ป็นยำงชุดแรกที่ติดมำพร้อมกบัตวัรถยนต ์ 

 
ตลาดต่างประเทศ (Export Market) กำรส่งออกยำงรถยนตข์องบริษทั จะจ ำหน่ำยแก่บริษทัใน
เครือกู๊ดเยยีร์ในต่ำงประเทศทุกภูมิภำคทัว่โลก โรงงำนของกู๊ดเยียร์ในประเทศไทย เป็นแหล่ง
ผลิตยำงรถยนตท์ี่ส ำคญัของกู๊ดเยยีร์เพื่อส่งออกไปทัว่โลก หำกเปรียบเทียบยอดขำยยำงรถยนต์
ในประเทศกบัต่ำงประเทศ พบว่ำ ยอดขำยในประเทศมีสัดส่วนน้อยกว่ำยอดกำรส่งออก แต่
ดว้ยผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำในสหภำพยุโรปและภูมิภำคที่เกี่ยวขอ้ง ท ำให้ควำม
ตอ้งกำรยำงโดยรวมจำกต่ำงประเทศลดลง ซ่ึงกำรเติบโตหรือกำรลดลงของกำรส่งออกยำงของ
ประเทศไทยจะเป็นไปตำมกลไกและควำมตอ้งกำรของตลำดโลก 

 
สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ  

 
โปรดดูโครงสร้ำงรำยไดใ้นหวัขอ้ขำ้งตน้ 

    
 ภาวะการแข่งขัน 
    

 ในปี 2556 ตลำดทดแทน (Replacement Market) ไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนทำง
กำรเมือง สภำวะเศรษฐกิจถดถอย กำรเขำ้มำท ำตลำดของสินคำ้ระดบัรองดว้ยกำรใชก้ลยุทธ์
กำรตดัรำคำส่งผลให้กำรแข่งขนัในตลำดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมำกยิ่งข้ึน
ส ำหรับตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market ) ยงัคงไดรั้บผลดีตำมกำร
ขยำยตวัของอุตสำหกรรมรถยนต ์ 
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โดยสรุป กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยในประเทศของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง             

ในปี 2556 โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ยำงยำนรถยนต์ย ังขยำยตัวได้ดี ตำมกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมรถยนต ์อุตสำหกรรมยำงและผลิตภณัฑ์ยำง ในปี 2557 ยงัมีแนวโน้มขยำยตวัได ้
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำงยำนพำหนะตำมกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของอุตสำหกรรมรถยนต์
ภำยในประเทศ  

 
(2) ผลิตภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

 
ตลาดยางเคร่ืองบิน 

นโยบำยกำรตลำดของผลิตภณัฑย์ำงเคร่ืองบินในปี 2556 กู๊ดเยยีร์มุ่งเนน้ที่จะท ำตลำด โดย
กำรชูจุดเด่นเร่ืองคุณภำพ กบักำรบริกำร customer service และน ำเสนอผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรลูกคำ้ เป็นหลกั 

 
กลุ่มลูกค้ำหลกัของบริษัท คือ กลุ่มลูกคำ้สำยกำรบินในลกัษณะของกลุ่มผลิตภณัฑ์ยำง

เคร่ืองบินเพื่อกำรพำณิชย ์โดยเนน้สำยกำรบินพำณิชยท์ั้งในประเทศไทย และในภูมิภำคเอเชีย      
แปซิฟิค และกลุ่มลูกคำ้เคร่ืองบินส่วนตวั 

 
ช่องทางการจ าหน่าย  
 กำรจ ำหน่ำยยำงเคร่ืองบินของบริษทัในตลำดต่ำงประเทศกระท ำโดยกำรจ ำหน่ำยไปยงั
บริษัทในเครือกู๊ดเยียร์ และโดยบริษัทกู๊ดเยียร์ท่ีรับผิดชอบในประเทศนั้น ๆ ส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยในประเทศไทยจะกระท ำโดยกู๊ดเยียร์ประเทศไทยเองซ่ึงควำมตอ้งกำรของตลำดจะ
แปรผนัตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยวในประเทศ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อปริมำณกำร
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของเท่ียวบินของสำยกำรบินต่ำงๆ  

 
กลุ่มประเทศหลกัในเอเชียทีกู่๊ดเยยีร์จ ำหน่ำยผลิตภณัฑย์ำงเคร่ืองบิน 
- ไทย    - อินโดนีเซีย  
- สิงคโปร์   - อินเดีย 
- จีน 
 

ภาวะการแข่งขัน 
ปัจจัยกำรแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ยำงเคร่ืองบินในปี 2556 เติบโตตำมธุรกิจอำกำศยำนที่

ก  ำลังเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภูมิภำคเอเชีย ซ่ึงมีปริมำณกำรเพิ่มข้ึนของ
จ ำนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย  

 
ส ำหรับกู๊ดเยยีร์ประเทศไทย ถือเป็นฐำนกำรผลิตยำงเคร่ืองบินแบบผำ้ใบ  (Bias) ที่ส ำคญั 

ของปริมำณกำรผลิตของกู๊ดเยียร์ทัว่โลก อีกทั้ง ยงัเป็นหน่ึงในห้ำฐำนกำรให้บริกำรหล่อดอก
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ยำงเคร่ืองบินท่ีส ำคญัของฐำนกำรใหบ้ริกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบินทั้งหมดของกู๊ดเยียร์ทั้งกำร
หล่อดอกยำงแบบผำ้ใบ (Bias) และแบบเรเดียล (Radial) 

 
ส ำหรับยำงเคร่ืองบินแบบเรเดียล (Radial) กู๊ดเยียร์น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ คือ บริษัท        

กู๊ดเยยีร์ในเครือ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดยำงเรเดียลในประเทศ 
 

สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ  
 

โปรดดูโครงสร้ำงรำยไดใ้นหวัขอ้ขำ้งตน้ 
    
 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
  

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
ปัจจุบัน กู๊ดเยียร์มีโรงงำนส ำหรับผลิตยำงรถยนต์ ยำงเคร่ืองบิน และหล่อดอกยำ ง

เคร่ืองบิน จ ำนวน 1 โรง ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัปทุมธำนี  
 
 การจัดหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 

โดยปกติ บริษทัจดัหำวตัถุดิบที่ส ำคญัที่ใชใ้นกำรผลิตจำกหลำยแหล่ง วตัถุดิบทุกชนิดที่ใช้
ในกำรผลิตจะตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบและไดรั้บกำรอนุมติัจำกศูนยท์ดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์ 
ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ กู๊ดเยียร์ อินโนเวชัน่ เซนเตอร์ 
ประเทศลกัเซมเบอร์ก ก่อนที่จะน ำมำใชใ้นกำรผลิต  

 
วตัถุดิบหลกัที่ส ำคญัในกำรผลิตไดแ้ก่ ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber) ยำงสังเครำะห์ 

(Synthetic Rubber) เส้นใยสังเครำะห์ (Nylon Fabric) สำรเคมีต่ำงๆ น ้ำมนัผสมยำง ผงคำร์บอน
แบล็ค (Carbon Black) เส้นใยเหล็ก (Steel Cord) เส้นลวดขอบยำง (Bead Wire) และวตัถุดิบ
อื่นๆ   

 
บริษทัมีนโยบำยในกำรจัดหำวตัถุดิบทุกชนิดโดยพิจำรณำจำกคุณภำพ รำคำ และผูผ้ลิต

เป็นหลกั ในปี 2556 บริษทัมีสัดส่วนกำรจดัหำวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตในประเทศร้อยละ 49 และจำก
ต่ำงประเทศร้อยละ 51 เน่ืองจำกวตัถุดิบบำงชนิดไม่สำมำรถจดัหำไดใ้นประเทศไทย  
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สัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบแยกชนิดและสัดส่วนการจัดหา ได้ดังต่อไปน้ี 
 

การจัดหาภายในประเทศ/ต่างประเทศ ประเภทวัตถุดิบ สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

การจัดหาภายในประเทศ 

ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber) 22 
ผงคำร์บอนแบลค็ (Carbon Black) 12 
เส้นใยสังเครำะห ์(Fabric) 10 
สำรเคมี/ น ้ำมนัผสมยำง (Chemical, Oil Pigment) 6 

รวมสัดส่วนการจัดหาภายในประเทศ  49 

การจัดหาจากต่างประเทศ 

เส้นลวดขอบยำงและอื่น ๆ (Bead Wire) 2 
ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber) 2 
ผงคำร์บอนแบลค็ (Carbon Black) 3 
เส้นใยสังเครำะห ์(Fabric) 7 
สำรเคมี/ น ้ำมนัผสมยำง (Chemical, Oil Pigment) 9 
ยำงสังเครำะห์ (Synthetic Rubber) 25 
เส้นลวดโครงยำง (Tire Wire Creel) 3 

รวมสัดส่วนการจัดหาจากต่างประเทศ  51 

รวมสัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบ  100 
 
 (ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

    

กู๊ดเยียร์ให้ค  ำมัน่สัญญำว่ำจะปฏิบติังำน ด้วยกำรยึดถือนโยบำยคือ “กำรสนับสนุนดำ้น
ควำมปลอดภยัทั้งขณะปฏิบติังำน หรือนอกเวลำงำน” และ “กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน” 
ในฐำนะท่ีกู๊ดเยียร์เป็นองค์กรระดับโลกท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กู๊ดเยียร์จึง
ปฏิบติังำนโดยยดึถือมำตรฐำนสูงสุดทั้งดำ้นกฎหมำย และจริยธรรม เพื่อบรรลุเจตนำรมณ์ใน
กำรพฒันำเศรษฐกิจ และกำรรักษำส่ิงแวดล้อมในกำรคงไวซ่ึ้งคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม บริษัทมีมำตรกำรจัดกำรผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิตใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดโดยแบ่งเป็น 3 ดำ้นหลกั คือ 
   

  (1) นโยบายการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง  
 ของเสียที่ เกิดจำกกระบวนกำรผลิต ประกอบด้วย ของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย ได้แก่ 
พลำสติก และยำง เศษไม ้เหล็ก โลหะ และของเสียท่ีเป็นอนัตรำย ไดแ้ก่ ผำ้ปนเป้ือนน ้ ำมัน 
สำรเคมีหมดอำย ุน ้ำมนัใชแ้ลว้ หลอดไฟใชแ้ลว้ ตลบัหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ภำชนะปนเป้ือน 
กระป๋องสี  
 กู๊ดเยยีร์จดักำรก ำจดัของเสียทั้งสองประเภทในโรงงำนอย่ำงมีระบบ โดยมีโรงก ำจัดขยะ
ส ำหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพื่อขนยำ้ยไปก ำจัดตำมกระบวนกำรและมำตรฐำน และมีกำร
ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอิสระ อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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และเพื่อให้มั่นใจว่ำ กำรผลิตสินค้ำของ   กู๊ดเยียร์จะไม่ก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบใด ๆ 
ทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คียงโรงงำน  
 

(2) การตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต พำรำมิเตอร์ที่ตรวจ ไดแ้ก่ ควำมเป็น
กรดและด่ำง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สำรแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซัลไฟด ์
(H2S), น ้ำมนัและไขมนั (Oil & Grease) โดยผูต้รวจสอบจำกภำยนอกบริษทั ทุก ๆ 1 เดือน  

 

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พำรำมิเตอร์ที่ตรวจ ไดแ้ก่ ปริมำณ
ฝุ่ น (TSP), ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊ำซ
คำร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), ปริมำณค่ำควนัด ำ (Opacity), ออกซิเจน (O2) โดยผูต้รวจสอบ
จำกภำยนอกบริษทั ทุก ๆ 6 เดือน 

  
ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว 
กู๊ดเยยีร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภำยในปี 2556 จำกชุมชนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทำง
บริษทัไดท้  ำหนงัสือเพื่อตรวจสอบขอ้ร้องเรียนที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวดัปทุมธำนีและ
ส ำนกังำนเทศบำลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแลว้ 

 
 2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ เฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน 
  - ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
3.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
(1) ความเส่ียงด้านการเงิน 

 
บริษทัตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่ส ำคญัไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ควำมเส่ียงจำก

อตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงจำกสินเช่ือ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรท่ีบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำร
ขำยต่ำงประเทศ และรำยกำรซ้ือจำกต่ำงประเทศท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิด
จำกบริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ฝำกไวก้บัสถำบนักำรเงินและเงินลงทุนอื่น ควำมเส่ียงจำก
สินเช่ือเกิดข้ึนจำกกำรขำยเช่ือและเงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน 

 
บริษทัไม่มีนโยบำยในกำรใชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเส่ียงอนัเกิดจำกควำมผนัผวนจำกอตัรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผู ้บริหำรอำจพิจำรณำเลือกใช้สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นเฉพำะกรณี 

 
บริษทัไดด้อกเบ้ียรับจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้ น บริษทับริหำรควำมเส่ียง

จำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรฝำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนโดยใหมี้ระยะเวลำครบก ำหนดไถ่
ถอนและอตัรำดอกเบ้ียท่ีแตกต่ำงกนั 

 
บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเกิดจำกลูกหน้ีกำรคำ้ เน่ืองจำกบริษทัมีลูกคำ้

จ ำนวนมำกรำยที่ครอบคลุมถึงลูกคำ้ที่เป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยและผูบ้ริโภค ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำไม่มีควำมเส่ียง
จำกกำรใหสิ้นเช่ือในลูกหน้ีกำรคำ้มำกไปกว่ำจ ำนวนท่ีส ำรองไวเ้ผื่อกำรเรียกช ำระหน้ีไม่ได ้

 
บริษทัไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของสินเช่ือที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

บริษทัฝำกเงินไวก้บัสถำบนัทำงกำรเงินที่น่ำเช่ือถือหลำยแห่ง โดยนโยบำยของบริษทัจะจ ำกดัควำมเส่ียงโดย
กำรกระจำยเงินฝำกไม่จ ำกดัเฉพำะสถำบนักำรเงินแห่งใดแห่งหน่ึง และส ำหรับเงินสดส่วนเกินจะน ำไปลงทุน
ในเงินลงทุนที่มีควำมเส่ียงต ่ำหรือเงินลงทุนที่มีควำมน่ำเช่ือถือสูงที่ครบก ำหนดช ำระ 90 วนั บริษทัไม่เคย
ประสบผลขำดทุนจำกเงินลงทุนดงักล่ำว  
 
(2) ความเส่ียงด้านวัตถุดิบ  

 
บริษัทจัดซ้ือวัตถุดิบเพื่อใชใ้นกำรผลิต ทั้ งจำกผู ้ค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ ยำงธรรมชำติ ยำง

สังเครำะห์ ผงคำร์บอนด์แบล็ค เส้นใยสังเครำะห์ และเคมีภณัฑ์ต่ำง ๆ เป็นวตัถุดิบที่ส ำคญัในกำรผลิตยำง
รถยนต ์ซ่ึงวตัถุดิบในแต่ละชนิดสำมำรถจดัหำไดจ้ำกผูผ้ลิตทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินปีบญัชี 2556 

- 13 - 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ แนวโนม้รำคำยำงในประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรำคำตน้ทุนกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยกำรจัดหำวตัถุดิบและติดตำม ประเมินผล    
กำรบริหำรกำรใช้วตัถุดิบอย่ำงเป็นระบบ และจัดท ำแผนรองรับกรณีเกิดภำวะกำรขำดแคลนวตัถุดิบ หรือ
ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ บริษทัร่วมมือกบับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ในกลุ่มประเทศอำเซียน เพื่อป้องกนั
และบริหำรควำมเส่ียงที่อำจเกิดจำกกำรขำดแคลนวตัถุดิบและกำรผนัผวนของรำคำวตัถุดิบร่วมกนั ซ่ึงจำก
ควำมร่วมมือกนัน้ี ท  ำใหบ้ริษทัมีควำมมัน่ใจในแผนรองรับปัญหำและควำมเส่ียง และมัน่ใจว่ำสำมำรถรับมือ
กรณีเกิดกำรขำดแคลนวตัถุดิบได ้ซ่ึงจะลดควำมเสียหำยต่อกำรผลิตของบริษทั 

 
(3) ความเส่ียงด้านการตลาด 
 
ตลาดยางรถยนต์ บริษทัมีตลำดที่รองรับสินคำ้ของบริษทัอยู ่2 ตลำด คือ 
 
(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)  
 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำดของตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ คือ กำรแปรผนัตำมตลำดรถยนต์ ซ่ึงควำม
ตอ้งกำรใชย้ำงรถยนตข์องตลำด OEM ข้ึนอยูก่บัปริมำณกำรผลิตรถยนตข์องผูป้ระกอบธุรกิจยำนยนต์ท่ีมีฐำน
กำรผลิตในประเทศไทย  
 

กำรจ ำหน่ำยยำงรถยนตใ์นตลำดน้ี ถือเป็นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีอตัรำก ำไรค่อนขำ้งต ่ำ แต่กู๊ดเยยีร์เล็งเห็น
ว่ำ ตลำด OEM เป็นตลำดที่มีควำมส ำคญัต่อผูผ้ลิตยำงรถยนต์ เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมโยงต่อเน่ืองไปยงัตลำด
ทดแทน (Replacement Market) เพรำะผู ้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนยำงรถยนต์ที่ เ ป็นชนิด  และ                
ตรำผลิตภณัฑเ์ดิมที่ติดมำกบัรถยนต ์
 

จำกกำรส้ินสุดโครงกำรรถคนัแรกในปี 2555 ท  ำให้ฐำนกำรบริโภครถยนต์ในปี 2556 ยงัอยู่ในฐำนที่สูง 
ซ่ึงท ำให้ควำมต้องกำรใชย้ำงรถยนต์ส ำหรับตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ยงัมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง 
อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ภำวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกบัฐำนที่สูงในปี  2556 อำจ
ส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรบริโภคยำนยนตข์องผูบ้ริโภคในปี 2557 ซ่ึงกู๊ดเยยีร์ไดป้ระเมินควำมเส่ียงในจุดน้ี
ไวแ้ลว้ และบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดว้ยกำรเพิ่มยอดจ ำหน่ำยในตลำดอื่น รวมถึงกำรหำฐำนลูกคำ้ในตลำด 
OEM เพิ่มมำกข้ึน 
 
(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) 
 

ควำมตอ้งกำรใชย้ำงรถยนตใ์นตลำดยำงรถยนตท์ดแทน (Replacement Market) ข้ึนอยูก่บัปริมำณรถยนต์
ที่ยงัใชง้ำนอยู ่ซ่ึงมีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองในแต่ละปี (อำ้งถึงหวัขอ้ที่ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ) 
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รำยได้หลักส่วนหน่ึงของกู๊ด เยียร์มำจำกกำรจ ำหน่ำยยำงรถยนต์ในตลำดยำงรถยนต์ทดแทน 
(Replacement Market) ซ่ึงจะมีอตัรำก ำไรที่สูงกว่ำตลำด OEM ดงันั้นตลำดยำงรถยนต์ทดแทนจึงมีภำวะกำร
แข่งขนัท่ีสูงมำก นอกจำกน้ีดว้ยจ ำนวนผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนตใ์นประเทศไทยท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท ำใหก้ำร
แข่งขนัเพิ่มสูงตำมไปดว้ย ทั้งกำรแข่งขนัดำ้นรำคำและกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรเขำ้มำท ำ
ตลำดของยำงรถยนต์ระดบัรอง ซ่ึงใชก้ลยุทธ์กำรตดัรำคำท ำให้ภำวะกำรแข่งขนัในตลำดดุเดือดมำกยิ่งข้ึน 
นอกจำกน้ี ระดบัรำคำยำงพำรำเป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับกลยุทธ์ดำ้นรำคำ ทั้งน้ี ปัจจัยเส่ียงจำกภำวะควำมไม่
สงบทำงกำรเมือง ยงัอำจเป็นปัจจยัส ำคญัที่จะส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของตลำด 
 

เพื่อเป็นกำรรักษำฐำนลูกคำ้และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในตลำดทดแทน กู๊ดเยียร์ยงัคง
ตอกย  ้ำภำพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์โดยเน้นดำ้นควำมล ้ำหน้ำทำงนวตักรรม และควำมปลอดภยั และน ำเสนอ
ผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเน่ือง กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดที่เขำ้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมจัด
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย หรือร่วมรณรงค์ในโครงกำรส ำคญัๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อำทิ กำรขบัขี่อย่ำง
ปลอดภยั และมุ่งสร้ำงควำมแตกต่ำงดำ้นคุณภำพและบริกำรหลงักำรขำยที่เหนือกว่ำ  นอกจำกน้ี เพื่อบริหำร
ปัจจยัเส่ียงขำ้งตน้ กู๊ดเยยีร์จึงเนน้กำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยดำ้นศูนยบ์ริกำรกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ ซ่ึงเน้นกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องกู๊ดเยยีร์เป็นหลกั ซ่ึงในกำรพิจำรณำเขำ้ไปลงทุนสนบัสนุนผูแ้ทนจ ำหน่ำยของกู๊ดเยียร์
ใหเ้ป็นร้ำนกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ในแต่ละร้ำนนั้น กู๊ดเยียร์จะพิจำรณำควำมพร้อมดำ้นสถำนที่ กำรแข่งขนัใน
พื้นท่ี และประสบกำรณ์ของผูแ้ทนจ ำหน่ำยนั้น ๆ ว่ำมีควำมเขำ้ใจในกำรท ำธุรกิจ เทคโนโลย ีศกัยภำพกำรเงิน 
และควำมตั้งใจท่ีเติบโตในอนำคตมำกเพียงใด  เพื่อขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยท่ีมีภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้กู๊ด
เยยีร์ที่ชดัเจนเพื่อใหเ้ขำ้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ำกที่สุด 

 
 ตลาดยางเคร่ืองบิน 

 
ปัจจยัเส่ียงส ำหรับตลำดยำงเคร่ืองบินในส่วนของตลำดส่งออก สืบเน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจแถบทวีป

ยุโรป และทวีปอเมริกำ ท ำให้ตลำดอยู่ในสภำวะทรงตัว เศรษฐกิจไม่ดี ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อปริมำณ
เที่ยวบิน กำรท่องเที่ยว ท ำให้ควำมต้องกำรในกำรใช้ยำงเคร่ืองบิน อำจแปรผนัตำมปริมำณเที่ยวบินที่มี
แนวโนม้ลดลงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม ในภูมิภำคเอเชีย ธุรกิจกำรบินมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงมีปริมำณ
กำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ส ำหรับตลำดในประเทศ ปัจจุบัน
ควำมตอ้งกำรยำงเรเดียลเพิ่มมำกข้ึน ซ่ึงบริษทับริหำรจดักำรควำมตอ้งกำรในส่วนน้ีดว้ยกำรน ำเขำ้ยำงประเภท
ดงักล่ำวจำกบริษทัในเครือของกู๊ดเยยีร์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทุกกลุ่ม 

 
(4) ความเส่ียงจากภัยอุทกภัยที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการด าเนินงานของบริษัท 

 
กู๊ดเยยีร์มีควำมเส่ียงจำกอุทกภยัซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น และกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยตรง 

เน่ืองจำกพื้นท่ีท่ีตั้งของโรงงำน อยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธำนี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำกอุทกภยั 
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เพื่อป้องกนัผลกระทบจำกควำมเส่ียงดงักล่ำว กู๊ดเยยีร์ไดด้  ำเนินก่อสร้ำงก  ำแพงกั้นน ้ำโดยรอบโรงงำน และได้
ท  ำกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมควำมเสียหำยต่ออำคำร เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สินค้ำคงคลังและควำม
เสียหำยที่เกิดจำกกำรหยดุกำรด ำเนินธุรกิจไวเ้รียบร้อยแลว้ อีกทั้ง กำรวำงมำตรกำรในกำรป้องกนัและรับมือ
กบัอุทกภยัท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต 

 
3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้หลักทรัพย์ 
  

บริษทั เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จ ำกดั ท่ีจดทะเบียนและตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกำ 
ถือหุน้ของบริษทัจ ำนวนร้อยละ 66.79 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำย ดงันั้น บริษทัจึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุม
ของ บริษทั เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จ ำกดั  
 
ในกำรด ำเนินกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษทั บริษทัตอ้งอำศยัควำมร่วมมือกบับริษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์
แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จ ำกัด ในด้ำนเทคโนโลยีในกำรผลิต เทคโนโลยีทำงด้ำนวตัถุดิบ กำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ ์กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรบริหำรงำน กำรพึ่งพำนั้นบริษทัมีควำมเส่ียง
ในด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองถำ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในผูถ้ือหุน้หลกัของบริษทั 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก  
 

สินทรัพยส์ ำคญัที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัรวมถึงที่ดิน อำคำร โรงงำน เคร่ืองจักร เป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษทัทั้งส้ิน และไม่มีกำรน ำทรัพยสิ์นใดไปเป็นหลกัประกนักำรกูย้ืมเงิน มูลค่ำสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 มีรำยละเอียดของสินทรัพยท่ี์ส ำคญั ดงัน้ี  
 

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชี (พันบาท) 
1) ที่ดินและอำคำร 589,286 
2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 1,103,703 
3) เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 21,585 
4) ยำนพำหนะ 5,489 
5) สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 286,431 
รวม 2,006,496 

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์บนัทึกเม่ือเร่ิมแรกตำมรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงไม่มีกำรคิด
ค่ำเส่ือมรำคำ เน่ืองจำกมีอำยุกำรใช้งำนไม่จ ำกดั บริษทัใช้วิธีเส้นตรงในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
สินทรัพยท์ุกประเภท บริษทัไดป้ระมำณอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 - 44 ปี 

อำคำร 10 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 4 ปี 

 
ในกรณีที่รำคำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน รำคำตำมบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนทนัที 
 
กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนในระหว่ำงงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของ กำร
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยำ่งส ำคญัจะถูกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำ
กำรปรับปรุงนั้ นจะท ำให้บริษัทได้ประโยชน์กลบัคืนมำมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุง
สินทรัพยท์ี่ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพยท์ี่
เกี่ยวขอ้ง ก  ำไรและขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยค ำนวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชี 
และจะรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า) 
 

-ไม่มี- 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 
 

บริษทัไม่มีคดีซ่ึงอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัที่มีจ  ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่ำสุด รวมทั้งไม่มีคดีท่ีมีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวียน 
ณ วนัส้ินปีบญัชีล่ำสุด 

 
5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคญั (ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้) 
 

บริษทัไม่มีคดีที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือคดีที่มิไดเ้กิดจำกกำร
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 
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6.  ข้อมูลทั่วไป  
 
 ช่ือบริษัท บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
 ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537001188 (เดิมเลขที่ บมจ. 365) 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต ์ยำงเคร่ืองบินส ำหรับตลำดในประเทศ
และเพื่อกำรส่งออก ใหบ้ริกำรหล่อดอกยำงเคร่ืองบิน 

 ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ และโรงงำน เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง   
  อ ำเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธำนี 12120   
 จ ำนวนพนกังำน 746 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556) 
 โทรศัพท์ 0-2909-8080-8   
 โทรสำร 0-2909-8068 
 โฮมเพจ www.goodyear.co.th 

ทุนจดทะเบียน 74,000,000 บำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556) 
ทุนเรียกช ำระแล้ว 74,000,000 บำท 
หุ้นสำมัญ 7,400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

 
 รำยละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10  

-ไม่มี- 
 

 รำยละเอียดของบุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์0-2229-2800 โทรสำร 0-2359-1259 

ผูส้อบบญัชี   นำงสำวสุขมุำภรณ์ วงศอ์ริยำพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4843 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำ้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  
179/74-80 ถนนสำทรใต ้ทุ่งมหำเมฆ สำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์0-2344-1000 หรือ 0-2286-9999 
โทรสำร 0-2286-5050 

ที่ปรึกษำกฎหมำย   บริษทั ติลลิกีแอนดก์ิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
    1011 อำคำรศุภำลยั แกรนด ์ทำวเวอร์ ชั้น 20-26 ถนนพระรำม 3  
    ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 
    โทรศพัท ์0-2653-5555 โทรสำร 0-2653-5678 

http://www.goodyear.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการ และการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 
 

จ ำนวนทุนจดทะเบียน   74,000,000 บำท 
จ ำนวนทุนช ำระแลว้  74,000,000 บำท 
หุน้สำมญั     7,400,000 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ                10 บำท  
ตลำดหลกัทรัพยท์ี่จดทะเบียน                   ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั  GYT 

  
 หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 
 -ไม่มี- 
 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 
 
-ไม่มี- 

 
7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

  กลุ่มผูถ้ือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ณ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด วนัที่ 13 มีนำคม 2556  
 
ล ำดบั ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 

1. The Goodyear Tire & Rubber Company 4,942,418 66.79 
2. BNP Paribas Securities Services, London Branch 431,900 5.84 
3. บริษทั ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จ ำกดั 209,864 2.84 
4. บริษทั ศรีพี่นอ้ง จ ำกดั 208,240 2.81 
5. บริษทั บุญทรง จ ำกดั 141,900 1.92 
6. นำยบุญทรง ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 101,918 1.38 
7. บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 88,100 1.19 
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 87,100 1.18 
9. บริษทั เตชะไพบูลย ์จ ำกดั 51,480 0.70 

10. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมำร์ท แคปปิตอล เพื่อกำรเลี้ยงชีพ 33,400 0.45 
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หมายเหตุ:  บริษทั ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก และ Thailand Securities Depository 
Company Limited for Depositors เป็นกำรถือแทนผูล้งทุนโดยผ่ำนทำงผูฝ้ำกที่เป็นสมำชิกของบริษทั
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 มำตรำ 225 ถึง มำตรำ 228 

 
 7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  
  -ไม่มี- 
 
 7.4 การจ่ายเงินปันผล 
 

กำรจ่ำยเงินปันผลใดๆ ของบริษทัจะตอ้งกระท ำภำยในก ำหนด 1 เดือน นับแต่วนัที่ที่ประชุมของ     
ผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติ บริษทัจะแจง้กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นหรือตีพิมพ์ประกำศ
กำรจ่ำยเงินปันผลทำงหนงัสือพิมพ ์เงินปันผลระหว่ำงกำลใหเ้ป็นไปตำมจ ำนวนของหุน้และมีจ ำนวนเท่ำกนั  

 
เม่ือวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัเสนอ

จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2556 โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิในอตัรำ 20 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ ำนวน 148 ลำ้นบำท บริษัทจะน ำเสนอเพื่อกำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุ้น     
คร้ังท่ี 46 ในวนัที่ 28 เมษำยน 2557 ต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 
 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
   

คณะกรรมกำรบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีกรรมกำรรวม 9 ท่ำน ดงัน้ี 
 
ช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 

3. นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ 
    (Mr. Finbarr O’Connor) 
    นบัแต่วนัที่ 29 เมษำยน 2556 

กรรมกำรบริหำร 

5. นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ 
    (Mr. Brendan Joseph Fox) 
    นบัแต่วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 

กรรมกำรบริหำร 

6. นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์
 

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 

7. นำยเควก ไค่ วตัต ์ 
    (Mr. Quek Khai Whatt) 

กรรมกำร 

9. นำยจีโน กำซำเรลลำ่ 
    (Mr. Gino Garzarella) 
    นบัแต่วนัที่ 13 สิงหำคม 2556 

กรรมกำร 

2. นำยอรรถพร ขำ่ยม่ำน กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
4. นำยเยบ็ ซู ชวน กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 

หมายเหตุ  คุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ นำยพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ และนำยฟินบำร์ โรแลนด์ โอคอนเนอร์ สองในสำมคนน้ี               
ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2556 
 

ช่ือ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้นคร้ังที่ 45 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
ทีป่ระชุม 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
ทีป่ระชุม 

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง 
 

ประธำนกรรมกำร 5 5 1 1 

กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 

2. นำยสุทธิพงษ ์วรรณวำนิช 
    ลำออก 29 เมษำยน 2556 

กรรมกำรบริหำร 2 5 1 1 

3. นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ 
    (Mr. Finbarr O’Connor) 
    นบัแต่วนัท่ี 29 เมษำยน 2556 

กรรมกำรบริหำร 3 5 1 1 

4. นำยเด็นนิส อลัเล็น เคปเป้ิล  
    (Mr. Dennis Allen Kepple) 
    ลำออก 11 พฤศจิกำยน 2556 

กรรมกำรบริหำร 5 5 1 1 

5. นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ 
    (Mr. Brendan Joseph Fox) 
    นบัแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2556 

กรรมกำรบริหำร - 5 - 1 

6. นำยพิพฒัน ์วรพิพฒัน์ 
 

กรรมกำรบริหำร 5 5 1 1 

กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 

7. นำยเควก ไค่ วตัต ์ 
    (Mr. Quek Khai Whatt) 

กรรมกำร 5 5 1 1 

8. นำยรำลฟ์ มำร์คส แคเบรร่ำ 
    (Mr. Ralf Marx Cabrera) 
    จนถึง 13 สิงหำคม 2556 

กรรมกำร 4 5 1 1 

9. นำยจีโน กำซำเรลล่ำ 
    (Mr. Gino Garzarella) 
    นบัแต่วนัท่ี 13 สิงหำคม 2556 

กรรมกำร 1 5 - 1 

10. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน กรรมกำรอิสระ 5 5 1 1 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

11. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมกำรอิสระ 3 5 1 1 

กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิ
บำล 

12. นำยเยบ็ ซู ชวน กรรมกำรอิสระ 4 5 1 1 

กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
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หมายเหตุ: สรุปการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษัทที่เกิดข้ึนระหว่างปี 2556 
 

1. นำยนำยสุทธิพงษ ์ วรรณวำนิช ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร (กรรมกำรบริหำร) เม่ือวนัที ่ 29 เมษำยน 
2556  
นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ ไดรั้บแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรแทนนำยสุทธิพงษ ์ วรรณวำนิช ตั้งแต่
วนัที่ 29 เมษำยน 2556 

2. นำยรำลฟ์ มำร์คส แคเบรร่ำ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร วนัที่ 13 สิงหำคม 2556  
นำยจีโน กำซำเรลลำไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนนำยรำลฟ์ มำร์คส แคเบรร่ำ ตั้งแต่วนัที่ 13 
สิงหำคม 2556 

3. นำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556  
นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรแทนนำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ตั้งแต่
วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 

 
 (1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นผูน้  ำและบริหำรบริษทัตำมวิสัยทศัน์งำนที่ไดรั้บมอบหมำย 
2. ปกป้อง กำรไดม้ำ และบริหำรทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
3. ปฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
4. ก ำหนดเงินปันผลระหว่ำงกำลใหผู้ถ้ือหุน้ 
5. คณะกรรมกำรบริษทัฯตอ้งจดัประชุมอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
6. ในกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ที่ คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึงหรือ

หลำยคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบติัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนกรรมกำรกไ็ด ้
 

องคป์ระชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั องค์ประชุมประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีมำประชุม กรรมกำรคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 

 
 (2) โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ 

(ก) กรรมการอิสระ 
 กรรมกำรอิสระของบริษทัมีจ ำนวน 3 ท่ำน คิดเป็นหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของ
บริษทั กรรมกำรอิสระของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 มีดงัน้ี 

1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน 
2. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์
3. นำยเยบ็ ซู ชวน 
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1. ไม่มีธุรกิจหรือกำรงำนที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัอนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจโดยอิสระ

ของตน 
2. ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ย 
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3. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม  บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง
หรือผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง หรือพนักงำนที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำจำกบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง หรือผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษทั นอกจำกน้ี จะตอ้งไม่เป็นที่ปรึกษำที่ไดรั้บเงินเดือนประจ ำจำกบริษทั บริษทัใน
เครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้นกำรเงิน และกำร
บริหำรงำนในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

5. ไม่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
6. ตอ้งเป็นผูท้ี่ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจ ำนวน 3 ท่ำน คิดเป็นหน่ึงในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ดงัน้ี 
1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน  

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบ
ทำนงบกำรเงิน 

  2.  นำยเคนเนธ ลี ไวท ์  
  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
  3. นำยเยบ็ ซู ชวน กรรมกำรตรวจสอบ  
 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556ประกอบไปดว้ย 
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยเยบ็ ซู ชวน  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

  4. นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมกำรบริหำร 
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8.2 ผู้บริหาร 
 
รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (Finance Director) 
2. นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์ General Manager Aviation-Asia Pacific 
 
หมายเหตุ: สรุปการเปล่ียนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556 
 

1.  นำยสุทธิพงษ ์วรรณวำนิช ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร (กรรมกำรบริหำร) เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2556  
นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ ไดรั้บแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรแทนนำยสุทธิพงษ ์ วรรณวำนิช ตั้งแต่
วนัที่ 29 เมษำยน 2556 

2. นำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556  
นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรแทนนำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ตั้งแต่
วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
หมายเหตุ โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรภำยในของบริษทั มิไดจ้ัดกำรโครงสร้ำงตำมนิยำม “ผูบ้ริหำร” ตำมที่

ก  ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ 
  

The Board of 
Director 

Managing Director             
(Mr.Finbarr O'Connor) 

Finance Director 
(Mr.Brendan Fox) 

General Manager 
Aviation-Asia Pacific                  

(Mr.Phiphat Vorapipat) 

Supply Chain Director          
(Ground Tire)                                     
(Mr.Suphalat 

Chittamvanich) 

Human Resources 
Director                 

(Ms.Kullanit 
Pramojwongcharoen) 

Customer 
Satisfaction 

Director 
(Mr.Pongsatorn 
Arbhabhirama) 

Manufacturing 
Director         

(Mr.Hundal 
Singh) 

Marketing 
Director (Acting, 

Mr.Law Kwan 
Thean) 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
  
 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ด  ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 
19 พฤศจิกำยน 2555 ถึงวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นำงสำวณภทัร ธัญญกุลสัจจำ ด  ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัตั้งแต่
วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทัปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่เป็นตวัเงิน ส ำหรับปี 2556 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
- ประธำนกรรมกำร 450,000 บำท  
- กรรมกำรอื่นท่ีมีถิ่นท่ีอยูใ่นประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจำกบริษทั ท่ำนละ 300,000 บำท  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 300,000 บำท  
- กรรมกำรตรวจสอบ 250,000 บำท  
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล ท่ำนละ  50,000 บำท  

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรรวมเงินเดือน ค่ำเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอื่นแลว้ โดยไดรั้บอนุมติัจำก
กำรประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 45 วนัที่ 29 เมษำยน 2556  

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับปี 2556 และปี 2555 เป็นดงัน้ี 

 
ต าแหน่ง ปี 2556 (บาท) ปี 2555 (บาท) 
กรรมกำรและผูบ้ริหำร 54,980,725 36,252,456 
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8.5  บุคคลากร 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 
 
(1) จ ำนวนพนกังำน 

บริษทัมีจ ำนวนพนกังำนทั้งส้ิน  764 คน  
 
(2) จ ำนวนพนกังำนแต่ละสำยงำน 

พนกังำนประจ ำส ำนกังำน  198 คน  
พนกังำนประจ ำฝ่ำยผลิต  566 คน  

 
(3) ผลตอบแทนรวมของพนกังำน ในปี 2556 เป็นจ ำนวน 435 ลำ้นบำท 
 
(4) นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน  

 
บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของพนกังำนของบริษทั อนัเป็นองค์ประกอบส ำคญัของ
กำรน ำมำซ่ึงทีมท่ีดีท่ีสุดและมีควำมสำมำรถ ซ่ึงน ำมำสู่กำรพฒันำองค์กรอย่ำงย ัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นกลยุทธ์ใน
กำรขบัเคลื่อนองคก์รของกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก บริษทัใหก้ำรสนบัสนุน และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดพ้ฒันำตนเอง
เพื่อยกระดบัควำมสำมำรถ ควำมรู้ ทกัษะเพื่อพฒันำประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำน  
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9.    การก ากับดูแลกิจการ 
  
 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
   

 บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีที่
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกำศแนวปฏิบติัที่ดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน และบริษทัไดน้ ำหลกักำร
ดงักล่ำวมำปรับใชเ้พื่อจดัระบบก ำหนดโครงสร้ำงของภำวะผูน้  ำและและกำรประกอบธุรกิจของบริษทั 
 

คณะกรรมกำรของบริษทัได้มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล พิจำรณำทบทวน
ติดตำมกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน อีกทั้งเพื่อส่งเสริม
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ และเพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนของบริษทัในระยะยำว โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของหุน้ส่วนทั้งหลำยของบริษทัเป็นส ำคญั 

 
นอกจำกน้ี ในฐำนะท่ีเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี บริษทัอเมริกนั 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกบัมำตรฐำนจริยธรรมระดบัสูงและกำรก ำกบั
ดูแลกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
บริษทัปฏิบติัตำมปรัชญำองคก์รที่ตรำไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัส ำหรับกำร

ปฏิบติังำนของเดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี ทัว่โลก ซ่ึงคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฉบบัน้ี เพื่อช่วยใหพ้นกังำนของเรำเขำ้ใจว่ำบริษทัด ำเนินธุรกิจดว้ยมำตรฐำนระดบัสูงและปฏิบติังำนอย่ำง
ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมเพื่อคงไวซ่ึ้งช่ือเสียงที่ดีของเรำ ควบคู่ไปกบัคุณค่ำที่เรำยึดถือ คือ กำรดึงดูด พฒันำ 
และคงไวซ่ึ้งทีมที่ด่ีที่สุดขององคก์ร กำรด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงและรักษำสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้ำ 
ผู ้บริโภค หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงย ั่งยืน และเหนือกว่ำควำมคำดหมำยเพื่อน ำมำซ่ึง
ผลตอบแทนที่ดี  

   
พนกังำนของเรำทัว่โลก ยดึถือหน่ึงในคุณค่ำของกู๊ดเยยีร์ท่ีส ำคญัร่วมกนัประกำรหน่ึง คือ กำรปฏิบติังำน

ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และใหค้วำมเคำรพซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่ำจะอยูใ่นขณะท ำธุรกรรมส ำคญัของบริษทั กำรเขำ้
ร่วมประชุมส ำคญั หรือแมก้ระทัง่กำรเขำ้ร่วมสัมนำทำงธุรกิจท่ีไม่เป็นทำงกำรกต็ำม 

 
 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษทัมีคณะกรรมกำรทั้งส้ิน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำ และธรรมำภิบำล และ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นผูน้  ำและบริหำรบริษทัตำมวิสัยทศัน์งำนที่ไดรั้บมอบหมำย 
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2. ปกป้อง กำรไดม้ำ และบริหำรทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
3. ปฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
4. ก ำหนดเงินปันผลระหว่ำงกำลใหผู้ถ้ือหุน้ 
5. คณะกรรมกำรบริษทัฯตอ้งจดัประชุมอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
6. ในกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ที่ คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจมอบหมำยใหก้รรมกำรคนใดคนหน่ึงหรือหลำย

คนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบติัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนกรรมกำรกไ็ด ้
 

องคป์ระชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีมำประชุม กรรมกำรคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 

 
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 มีจ ำนวน 3 ท่ำน คิดเป็นหน่ึงในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ดงัน้ี 

1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน  
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน 

  2.  นำยเคนเนธ ลี ไวท ์  
  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
  3. นำยเยบ็ ซู ชวน กรรมกำรตรวจสอบ  
 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน  (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจ้ำงงำนหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำวรวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก  ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
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(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผูถ้ือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7. ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556ประกอบไปดว้ย 
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยเยบ็ ซู ชวน  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรสรรหำและธรรมภิบำลมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรณีกรรมกำรขอลำออกก่อน

ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษทัล่วงหน้ำ 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ งให้ด  ำรง
ต ำแหน่งแทนใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่ลำออกหรือพน้จำกต ำแหน่ง 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีดังน้ี 
1. ประเมินและคดัเลือก หรือแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบักำรคดัเลือกกรรมกำร 
2. จดัท ำหลกักำรในกำรคดัเลือกกรรมกำรใหม่ และคดัและจดัหำบุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำร 
3. พิจำรณำกำรเสนอบุคคลเป็นกรรมกำรที่อนุมติัโดยผูถ้ือหุน้ 
4. พิจำรณำและท ำควำมเห็นให้กับคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ ยวกับโครงสร้ำง ขนำดและองค์ประกอบ                      

ของคณะกรรมกำร รวมถึงทกัษะของคณะกรรมกำร เพื่อประสิทธิของคณะกรรมกำรทั้งหมด 
5. คดัเลือกกรรมกำรผูต้อ้งสับเปลี่ยนตวั ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 
6. รำยงำนผลกำรประเมินผลของคณะกรรมกำร 
7. พฒันำและทบทวน อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง หลกัปฏิบติังำนและใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำร 
8. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัธรรมำภิบำลเป็นครำวๆ ไป 
9. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัรำยงำนประจ ำปี เกี่ยวกบักิจกรรมของคณะกรรมกำร 
10. ท ำหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่มอบหมำยโดยคณะกรรมกำรเป็นครำวๆ ไป  

 
(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) 

 
กรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรและจดักำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก  ำหนดไวใ้นแต่ละปี  บริษทัได้

แต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรอื่นเป็นกรรมกำรบริหำรรำยช่ือกรรมกำรบริหำรในปี 2556 ประกอบไปดว้ย 
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1. นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ General Manager Aviation Tires-Asia Pacific 
3. นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน  

 
หมายเหตุ: สรุปการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษัทที่เกิดข้ึนระหว่างปี 2556 
 

1.  นำยนำยสุทธิพงษ ์วรรณวำนิช ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร (กรรมกำรบริหำร) เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2556  
นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร (กรรมกำรบริหำร) แทนนำยสุทธิพงษ ์
วรรณวำนิช ตั้งแต่วนัที่ 29 เมษำยน 2556 

2. นำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2556  
นำยเบรนดนั โจเซฟ ฟอกซ์ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรแทนนำยเดน็นิส อลัเลน็ เคปเป้ิล ตั้งแต่วนัที่ 
11 พฤศจิกำยน 2556 
 
9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

  
(1) กรรมการอิสระ 

 
กรรมกำรอิสระของบริษทัมีรำยช่ือต่อไปน้ี 
1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน 
2. นำยเคนเนธ ลี ไวท ์
3. นำยเยบ็ ซู ชวน 

 
บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังน้ี 
1. ไม่มีธุรกิจหรือกำรงำนที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัอนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจโดยอิสระของตน 
2. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ที่ถืออยูโ่ดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
3. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งหรือผูถ้ือหุ้นรำย

ใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง หรือพนักงำนที่ไดรั้บเงินเดือนประจ ำจำกบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั นอกจำกน้ี จะตอ้งไม่เป็นที่ปรึกษำที่ไดรั้บ
เงินเดือนประจ ำจำกบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำนใน
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

5. ไม่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
6. ตอ้งเป็นผูท้ี่ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
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(2) กระบวนการสรรหากรรมการ 
บริษัทคัดเลือกกรรมกำรโดยวิธีกำรเสนอช่ือ  เม่ือได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสรรหำ              
และธรรมำภิบำล และคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ จำกนั้นผูถ้ือหุน้จะเป็นผูพ้ิจำรณำและอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริษทั ผูล้งทุนรำยยอ่ยสำมำรถใชสิ้ทธิของตนในกำรลงมติในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ปัจจุบนั
คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ยผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง
หลำยๆ ธุรกิจ ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้ จ ำนวนของคณะกรรมกำรอิสระเท่ำกบัหรือไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำมของ
คณะกรรมกำร  
 
กำรเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมกำรจะกระท ำในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ภำยใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
1. หน่ึงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้เท่ำกบัหน่ึงหุน้ 
2. กำรเลือกกรรมกำรอำจใชว้ิธีกำรออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  หรือครำวละหลำย ๆ คน

ตำมแต่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้จะเห็นสมควร กำรลงมติแต่ละคร้ังผูถ้ือหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตำมจ ำนวนหุ้น
ที่ถืออยู ่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 
ทั้งน้ี บริษทัก  ำหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใสตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี เกี่ยวกบักำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น

อยำ่งเท่ำเทียมกนั ดว้ยกำรใหผู้ถ้ือหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นและช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำ  เพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท และเพื่อคดัสรรบุคคลที่ มีควำมเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัทโดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  www.goodyear.co.th/news และเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
การสรรหาผู้บริหาร 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูส้รรหำผูบ้ริหำรเม่ือมีต ำแหน่งว่ำงลง  ทั้งน้ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ 

 
9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเป็นอย่ำงยิ่ง พนักงำนทุกระดบัของ

บริษทั จะตอ้งใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัอยำ่งระมดัระวงั จะตอ้งรักษำขอ้มูลและเอกสำรของบริษทัไม่ให้เปิดเผย
ต่อบุคคลภำยนอกได ้โดยจะตอ้งใหอ้ยูใ่นกรอบหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น  
 

หำ้มไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั น ำขอ้มูลภำยในที่มีสำระส ำคญัของบริษทั ไป
เปิดเผยหรือใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตัว  ข้อมูลภำยในท่ีเกี่ยวขอ้งจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเท่ำนั้น เช่น ผู ้
ตรวจสอบบญัชี ที่ปรึกษำกฎหมำย ขอ้มูลที่ส ำคญัจะไดรั้บกำรเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นไปตำมกฎและ
ระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

http://www.goodyear.co.th/news
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หำ้มไม่ให้ผูบ้ริหำรหรือหน่วยงำนที่ไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยใน เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอก
หรือบุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่ซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน 

 
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ ำปี 2556 โดยก ำหนดให้ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผู ้ท  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ            
งบกำรเงินของบริษทั 

 
1. นำยชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขที่ 4526 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) 
2. นำยประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4174 (เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทัปี 2552-   

2554) 
3. นำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 3977 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั) 
4. นำงสำวสุขมุำภรณ์ วงศอ์ริยำพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4843 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของ

บริษทั) 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2556 (บาท) 
ค่ำสอบบญัชี 1,821,968 
ค่ำบริกำรอื่น ๆ  ไม่มี 
 

9.6 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

(1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
 
รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 

ช่ือสกลุ จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม จ านวนคร้ังจัดการประชุม 
นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน 4 4 
นำยเคนเนธ ล ีไวท ์ 2 4 
นำยเยบ็ ซู ชวน 4 4 

 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลส าหรับปี 2556 มีดังต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม  จ านวนคร้ังจัดการประชุม 
ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง  1 1 
นำยเคนเนธ ล ีไวท ์  1 1 
นำยเยบ็ ซู ชวน 1 1 
นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์ 1 1 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2556 
 
บริษทัไดร้ำยงำนไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที ่8 
 
 (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) 

 
ในฐำนะที่บริษทัเป็นบริษทัในเครือของบริษทัสัญชำติอเมริกนั บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย Sarbanes 

Oxley Act (SOX) ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบักำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและมีมำตรฐำนจริยธรรมสูงสุด  บริษทัไดจ้ัดให้
มีกระบวนกำรควบคุมภำยในและวิธีกำรในกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกำรตรวจสอบภำยใน 
 

กฎหมำย Sarbanes Oxley Act (SOX) มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปี 2545 เพื่อท ำให้มัน่ใจว่ำมีกำรควบคุมท่ี
เหมำะสมและกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง 
เน่ืองจำกบริษทัเป็นบริษทัในเครือของบริษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริษทัซ่ึงจดทะเบียนและ
ตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ จึงตอ้งจดัใหมี้ระบบควบคุมท่ีดีเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยน้ี 
 
(3) รายงานผลการปฏิบัติ ความคืบหน้าการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเป็นแนวทางไว้  
 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัและให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้น อนัไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น กำรมี
ส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุน้ บริษทัไดใ้หข้อ้มูลและแจง้รำยละเอียดสถำนที่ วนั และเวลำ ที่จะ
จดัประชุม และใหร้ำยละเอียดเกี่ยวกบัวำระหรือเร่ืองท่ีจะตอ้งตดัสินใจในที่ประชุมครบถว้น โดยบริษทัไดจ้ัดส่ง
หนงัสือนดัประชุมและเอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้งใหผู้ถ้ือหุน้ทั้งหมดและนำยทะเบียน ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วนัก่อนกำร
ประชุม 
 
ก่อนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุ้น บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นร่วมเสนอวำระกำรประชุม และส่ง
ค ำถำมท่ีประสงค์จะให้บริษทัช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวกบัระเบียบวำระกำรประชุม ไปยงับริษทัล่วงหน้ำก่อน      
วนัประชุม  
 
บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม ไดซ้ักถำมขอ้สงสัย ซ่ึงกรรมกำรของบริษทัไดช้ี้แจง
ขอ้ซักถำมในวนัประชุม และผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสียงอยำ่งเตม็ที่  
 
 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินปีบญัชี 2556 

-36- 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 
บริษทัปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจใหผู้ถ้ือหุน้  
 
บริษทัไดจ้ดัสรรเวลำกำรประชุมและใหโ้อกำสแก่ผูถ้ือหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็น ถำมค ำถำม
และใชสิ้ทธิในกำรเลือกกรรมกำร  
 
ผูถ้ือหุน้มีสิทธิในกำรมอบอ ำนำจใหต้วัแทนมำประชุมและใชสิ้ทธิในกำรออกเสียงแทนได ้โดยสำมำรถเลือกมอบ
อ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำรอิสระเป็นตวัแทนในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุน้ และบริษทัไดแ้นบประวติั
ของกรรมกำรอิสระไปพร้อมกบัเอกสำรกำรแจง้ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ 
 
ในระหว่ำงกำรประชุม บริษทัได้ให้ผู ้ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ ทั้ งน้ี เพื่อควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภำยหลงั  
 
ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทั บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
 
ตำมระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทัมีผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ ผูถ้ือหุน้ ลูกคำ้ พนกังำน และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่ 
 
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของบริษทัอยำ่งเป็นธรรม โปร่งใส และทนัเวลำ เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บ
กำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนั  
 
ผูถ้ือหุน้ 
 
บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัสิทธิของผูถ้ือหุน้ภำยใตก้รอบของกฎหมำย และขอ้บงัคบั มุ่งใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีเหมำะสม โดยด ำเนินกิจกำรใหมี้ผลประกอบกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ และมีกำรพฒันำธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ง 
จดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุน้ 
 
ลูกคำ้ 
 
บริษทัน ำเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภำพและจดัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงมือ
อำชีพ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีส่วนร่วมในรณรงคเ์พื่อกำรขบัข่ีปลอดภยั ส่งเสริมวินยักำรจรำจรดว้ย 
 
 
 
 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินปีบญัชี 2556 

-37- 

พนกังำน 
 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลของบริษทัไดส้รรหำและรักษำพนกังำนที่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เขำ้ร่วมปฏิบติังำน
กบับริษทั   
 
บริษทัมุ่งพฒันำและเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยส่งเสริมพนักงำนให้มี
โอกำสในควำมก้ำวหน้ำและมั่นคงในอำชีพ และปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทจัดให้มี
สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำน เช่น กองทุน เงินทุนสะสมและเงินบ ำเหน็จแก่พนักงำนที่
เกษียณอำย ุเป็นตน้ 
 
ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่
 
บริษทัไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กระทรวง
อุตสำหกรรม) กรมควบคุมมลพิษ เป็นตน้ กำรด ำเนินกำรของบริษทัอยูเ่หนือมำตรฐำนตำมที่ก  ำหนดโดยรัฐ  
 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
 
บริษทัเปิดเผยข้อมูลส ำคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำง ๆ เช่น เผยแพร่
แบบ 56-1 รำยงำนประจ ำปี บนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม
สำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี ไวบ้นเวบ็ไวตข์องบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้ผูล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดรั้บทรำบขอ้มูลอย่ำง
ทัว่ถึง 
 
ในรำยงำนประจ ำปี บริษทัไดเ้ปิดเผยบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ชุดย่อยทุกชุด จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ 
รวมทั้ง เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัดว้ย  
 

 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
 
คณะกรรมกำรบริษทัได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และได้
พิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย ์โดยรำคำ
และเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก และไดเ้ปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล / ควำม
จ ำเป็น ทุกคร้ังเม่ือมีรำยกำรเกิดข้ึน 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษทัไดเ้ปิดเผยรำยนำมคณะกรรมกำรแยกตำมรำยคณะ พร้อมบทบำทและหน้ำที่ไว้ในหัวขอ้โครงสร้ำงกำร
จดักำรแลว้  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัทพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อก้ำวสู้ผู ้น ำของอุตสำหกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อ
พนกังำนของบริษทั ลูกคำ้ ผูถ้ือหุน้ คู่คำ้ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัไดด้  ำเนินกำรในส่ีดำ้นหลกั คือ  

บุคลากร  

บริษทัใหค้วำมสนบัสนุนวฒันธรรมควำมปลอดภยั และคุณภำพชีวิตท่ีดี ทั้งในขณะปฏิบติังำน และนอกเวลำ
งำน ประสำนไปกบักำรเรียนรู้นโยบำยของกู๊ดเยยีร์ที่ตอ้งปฏิบติัตนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และใหค้วำมเคำรพต่อกนั  

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพสูง และเป่ียมไปดว้ยนวตักรรม เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ และเป็นผู ้น ำในตลำดกลุ่มเป้ำหมำยที่เรำเลือก ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หลกัของบริษทั เพื่อสร้ำงควำมเติบโตทำง
เศรษฐกิจอยำ่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะสะทอ้นกลบัมำสู่กำรเติบโตอยำ่งแขง็แกร่งของบริษทั 

ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัเป็นส่วนหน่ึงท่ีกระตุน้ควำมรับผิดชอบดำ้นส่ิงแวดลอ้มไปยงัลูกคำ้ พนักงำน ผูถ้ือหุ้น ชุมชน และคู่คำ้
ของบริษทั ซ่ึงกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทัสะทอ้นถึงควำมรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษทัที่มุ่งสู่กำร
เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื  

ชุมชน 

กู๊ดเยยีร์ใหก้ำรสนนัสนุน และมุ่งรณรงคด์ำ้นควำมปลอดภยั เดก็และครอบครัว กำรบริกำรดำ้นกำรศึกษำ และ
สุขอนำมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณค่ำที่บริษทัยดึถือ  

กู๊ดเยยีร์ประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่จัดท ำโดยตลำดหลกัทรัพย ์
ตำมหลกักำร 8 ขอ้ โดยกู๊ดเยยีร์มีคณะท ำงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพำะ ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำกู๊ดเยียร์ไดรั้บ
รำงวลั CSR-DIW Award 2013 มำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม  (Standard of 
Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ภำยใตโ้ครงกำรพฒันำโรงงำน
อุตสำหกรรมใหมี้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมอยำ่งมีส่วนร่วมของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ในฐำนะองค์กรที่มีส่วนร่วม
ในกำรพฒันำสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มท่ีสำมำรถสร้ำงผลกระทบในดำ้นดีไดอ้ยำ่งชดัเจน รำงวลั CSR-DIW จัดข้ึน
โดยกระทรวงอุตสำหกรรมเพื่อส่งเสริมสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ด  ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน โดยมีเกณฑ์พิจำรณำในมิติต่ำงๆ  ไดแ้ก่ กำรจัดองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล สิทธิมนุษยชนกำร
ปฏิบติัดำ้นแรงงำน กำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มในโรงงำน และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพฒันำชุมชนใกลเ้คียงไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  
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10.2 การด าเนินงาน 
 (1)  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) การด าเนินงานตามนโยบาย CSR in process 

 ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 พนัธกิจของบริษทัท่ียดึถือ คือ กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน กำรสนบัสนุนสุขภำพอนำมยัท่ีดี 
และควำมปลอดภยัทั้งในและนอกเวลำงำน ในฐำนะองคก์รท่ีมีกำรด ำเนินงำนทัว่โลก บริษทัจะด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยมำตรฐำนจริยธรรม และปฏิบติัตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 
 ในกำรด ำเนิงำน บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของพนกังำน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ควบคู่ไปกบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำเศรษฐกิจอยำ่งย ัง่ยนื บริษทัปรำรถนำให้
พนกังำนของบริษทัอยูใ่นสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั และมัน่คง เรำจึง: 
 -  ปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั และกฏหมำยเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำร
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มของกู๊ดเยยีร์ท่ีก  ำหนดไว้
ส ำหรับกำรปฏิบติังำนทัว่โลก 
-  พฒันำกำรด ำเนินงำน เพื่อสร้ำงมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีพฒันำประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนใหสู้งข้ึนเพื่อเพิ่มเสถียรภำพใน
กำรผลิต และผลิตภณัฑ ์

ภำครัฐ 

ผูผ้ลติวตัถุดบิ 

ผูถ้ือหุน้ 

ตวัแทน
จ ำหน่ำย 

NGO 

ลูกคำ้ 

บริษัทกู๊ดเยียร์ 
(ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่ือสำรมวลชน 
พนกังำน 

ชุมชน 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินปีบญัชี 2556 

 - 40 - 

-  ค ำนึงถึงผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัในกำรตดัสินใจ และกำรด ำเนินธุรกิจ
อยูเ่สมอ 
-  ส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่ใชง้ำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั เม่ือเกบ็รักษำไวอ้ยำ่งถูกตอ้ง และสร้ำงควำมเขำ้ใจ
ร่วมกบัคู่คำ้เกี่ยวกบักำรใชผ้ลิตภณัฑต์ลอดอำยกุำรใชง้ำนของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
- ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม กำรใชพ้ลงังำน โดยลดจ ำนวนกำรใชน้ ้ ำ กำรก่อให้เกิดของเสีย สภำพ
อำกำศ กำรจ ำกัดกำรปล่อยก๊ำซ ควบคู่ไปกับกระบวนกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ กำรรีไซเคิล และกำร
ประหยดัพลงังำนตลอดอำยกุำรใชง้ำนของยำง 
-  สนับสนุน และให้ควำมรู้แก่พนักงำนเกี่ยวกบัส ำนึกรักษำส่ิงแวดลอ้ม และกำรเสนอแนวควำมคิด
เกี่ยวกบักำรอนุรักษพ์ลงังำน และกำรท ำใหท้ี่ท  ำงำนปลอดภยั และมีสุขอนำมยัที่ดี 
- จดัพิมพร์ำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกบัเป้ำหมำยและควำมส ำเร็จดำ้นควำมปลอดภยั อนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 
- บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัดำ้นควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของพนกังำนกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  - กำรเลือกปฏิบติั 
   กู๊ดเยยีร์มีนโยบำยต่อตำ้นกำรใชค้วำมรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษำไวซ่ึ้งสถำนที่ท  ำงำนที่ปรำศจำก
กำรล่วงเกิน และกำรเลือกปฏิบติัโดยมิชอบ ดว้ยกฎหมำย เน่ืองจำกควำมแตกต่ำงทำงเช้ือชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ 
รวมถึงกำรตั้งครรภ ์อำย ุควำมพิกำร หรือควำมแตกต่ำงดำ้นอื่น ๆ พนกังำนที่ถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบติัโดยมิชอบดว้ย
กฎหมำย มีสิทธิที่จะรำยงำนถึงกำรถูกคุกคำมดังกล่ำวต่อฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือผู ้มีอ  ำนำจหน้ำที่ในสถำนที่
ปฏิบติังำนของตนไดท้นัที และกำรรำยงำนทุกเร่ืองจะตอ้งถูกสอบสวนพิจำรณำ 
 
   - กำรจำ้งงำน 

พนกังำนของบริษทัตอ้งเขำ้ท ำงำนโดยสมคัรใจ และห้ำมไม่ให้มีกำรใชแ้รงงำน บงัคบั หรือกำรคำ้
แรงงำนมนุษยท์ุกรูปแบบ  
 

-  กำรใชแ้รงงำนเดก็ 
กู๊ดเยยีร์มีนโยบำยไม่ใชแ้รงงำนที่ผิดกฎหมำย หำ้มไม่ใหมี้ กำรใชแ้รงงำนเดก็ และห้ำมใชป้ระโยชน์

จำกแรงงำนเด็กอย่ำงเอำเปรียบ ยิ่งไปกว่ำนั้น บริษทัยงัสนับสนุนโครงกำรฝึกงำนของนักศึกษำ และโครงกำรอื่นใน
ลกัษณะเดียวกนัตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

- เสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมองคก์รต่ำง ๆ  

พนกังำนมีสิทธ์ิเลือกที่จะเขำ้ร่วมในองค์กรใดๆ (เช่น สหภำพแรงงำน) หรือถอนตวัจำกองค์กรที่
เขำ้ร่วมได ้พนกังำนทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำนท่ีจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำย และมีสิทธิในกำรเขำ้
ร่วมเจรขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสภำพกำรจำ้งได ้โดยบริษทัใหก้ำรสนบัสนุนกำรส่ือสำรอยำ่งเปิดกวำ้ง รวมทั้งกำรพิจำรณำจำก
ทุกฝ่ำย ทั้งน้ี พนกังำนจะไม่ถูกเลิกจำ้ง คุกคำม หรือเลือกปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำนที่ถูกตอ้งตำม
กฎหมำย 
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- ชัว่โมงกำรท ำงำน และค่ำจำ้ง 
 
บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใชท้ั้งหมด เกี่ยวกบัค่ำจำ้งและชัว่โมงท ำงำน  

 
- ควำมปลอดภยัในสถำนที่ปฏิบติังำน 

 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัเกี่ยวกบัอำชิวอนำมยั และควำมปลอดภยัของพนกังำนอยูเ่สมอ ดว้ยกำรลด

โอกำสในกำรเกิดอุบติัเหตุ กำรบำดเจ็บ หรือควำมเส่ียงต่อสุขภำพของพนกังำนในสถำนท่ีท ำงำนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่
นโยบำยงดใชค้วำมรุนแรงทุกรูปแบบ ซ่ึงถือเป็นขอ้หำ้มอยำ่งเดด็ขำดของบริษทั  
 

- คู่คำ้ของบริษทั 
 
กู๊ดเยยีร์เลือกที่จะด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ที่ปฏิบติัตำม มำตรฐำนแรงงำนในระดบัเดียวกนักบัมำตรฐำน

ของ บริษทั  

 พนัธสัญญำดำ้นควำมซ่ือสัตย ์

- นโยบำยดำ้นจริยธรรมของบริษทั 

  บริษทัมีนโยบำยดำ้นจริยธรรม ซ่ึงเช่ือมโยงกบัพนัธกิจของบริษทัที่จะเป็นผูน้  ำดำ้นควำมซ่ือสัตย ์
และส่ือสำรชดัเจนไปยงัพนกังำนของบริษทัในทุกระดบังำนเพื่อคงไวซ่ึ้งมำตรฐำนจริยธรรมสูงสุด 

- คู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 กู๊ดเยียร์จัดท ำคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจไว้ 26 ภำษำส ำหรับพนักงำนกู๊ดเยียร์ทัว่โลก ซ่ึง
คู่มือน้ีรวบรวมมำตรฐำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และขอ้กฏหมำยที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจ โดยพนักงำนทุกคนของ
บริษทัจะตอ้งรู้ เขำ้ใจและปฏิบัติตำมนโยบำย และจรรยำบรรณทำงธุรกิจดงักล่ำว พนักงำนของบริษทัจะไดรั้บกำร
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัเน้ือหำในคู่มือดงักล่ำว ตั้งแต่แรกเร่ิมปฏิบติังำน รวมถึงกำรเรียนรู้เกี่ยวกบักำรรำยงำนขอ้กงัวลให้
บริษทัทรำบ ทั้งน้ี พนกังำนระดบัผูบ้ริหำรของบริษทัจะตอ้งผ่ำนกำรฝึกอบรมในทุกปี 

- คู่มือจรรยำบรรณของผูจ้ดัหำ 

  นอกจำกบริษทัเองแลว้ กู๊ดเยียร์ยงัก  ำหนดให้ผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบักู๊ดเยียร์ ซ่ึงหมำยถึงผูจ้ัดหำ ผูรั้บเหมำ 
องคก์รธุรกิจอื่นจะตอ้งอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ และระมดัระวงัในกำรปฏิบติั
ตำมขอ้ก  ำหนดดงักล่ำวจำกเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยเฉพำะผูจ้ดัหำวตัถุดิบจะตอ้งให้ค  ำรับรองว่ำจะปฏิบติัตำมมำตรฐำน
จรรยำบรรณดงักล่ำว ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้ม กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ สุขอนำมยั ควำมปลอดภยั 
กำรใหข้องขวญั กำรใชแ้รงงำนเดก็ และกำรคำ้มนุษย  ์
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 ในปีที่ผ่ำนมำ กู๊ดเยยีร์ประเทศไทยไดจ้ัดท ำ Safety Simulator room เพื่อเพิ่มทกัษะดำ้นควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำนของพนักงำน ซ่ึงพนักงำนจะไดรั้บกำรฝึกอบรมในห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำวก่อนเข้ำปฏิบัติงำน ณ สถำนที่
ปฏิบติังำนจริง ห้อง Safety Simulator จัดท ำข้ึนแบบเสมือนจริงซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดจ ำลองกำรท ำงำนของ
เคร่ืองจกัรต่ำงๆ เช่น ชุดกำรขบัเคลื่อนของสำยพำน กำรเจำะ กำรกด กำรหมุน เป็นตน้ โดยเร่ิมเปิดใชง้ำนเม่ือวนัที่ 3 
มิถุนำยน พ.ศ. 2556 
   

ขอ้มูลดำ้นกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิต บริษทัไดร้ำยงำนไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที่ 2.3 

 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR 
 
กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภำยในปี 2556 จำกชุมชนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทำงบริษทัไดท้  ำ
หนังสือเพื่อตรวจสอบขอ้ร้องเรียนที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดปทุมธำนีและส ำนักงำนเทศบำลเมือง
คลองหลวงเรียบร้อยแลว้ 
 
ขอ้เรียกร้องทำงดำ้นอื่นที่เป็นประเดน็ขอ้พิพำททำงกฎหมำย -ไม่มี- 

 
10.4 CSR after process 

 
บริษทัไดท้  ำกำรวิเครำะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ ชุมชน ซ่ึงกู๊ดเยยีร์ไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมและพฒันำชุมชน ดว้ยกำรจดั
โครงกำรชุมชนหงสกุล go inter ไป AEC เพื่อส่งเสริมดำ้นกำรศึกษำแก่ชุมชน 
 
ช่ือแผนงาน/โครงการ: ชุมชนหงสกลุ go inter ไป AEC  

 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน 

 มีควำมสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจ หรือขีดควำมสำมำรถขององค์กร – โดยผูบ้ริหำรชำวต่ำงชำติสำมำรถน ำ
ทกัษะดำ้นภำษำต่ำงประเทศไปถ่ำยทอดใหบุ้คลกรในชุมชนได ้ 

1. พนกังำนมีส่วนร่วม โดยมีกำรบริจำคหนงัสือภำษำองักฤษ และ กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมโดยเป็นครูผูช่้วย
สอนภำษำต่ำงประเทศ  

2. ชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันำทกัษะดำ้นภำษำต่ำงประเทศโดย
กลุ่มคนที่เขำ้ร่วมมีกลุ่มวยัที่หลำกหลำย ไดแ้ก่ เดก็ วยัท  ำงำน วยัสูงอำย ุนอกจำกจะเขำ้ร่วมกิจกรรมแลว้ยงัได้
ร่วมกำรสนทนำ และทดสอบควำมรู้ดำ้นภำษำองักฤษกบัครูชำวต่ำงชำติดว้ย  

3. สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื โดยกิจกรรมกำรเรียนรู้ดงักล่ำวผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมสำมำรถ
น ำไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนัได ้และ พฒันำใหส้ำมำรถประกอบอำชีพไดใ้นอนำคต  
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10.5 การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปช่ัน 
 

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
 

ตำมคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ นโยบำยของกู๊ดเยียร์  ห้ำมไม่ให้พนักงำนของ 
กู๊ดเยยีร์ เสนอ ให ้รับ หรือยอมรับกำรจ่ำยเงิน หรือของที่มี มูลค่ำ ที่ไม่เหมำะสมแก่หรือจำกผูใ้ด เพื่อให้ไดม้ำ
หรือคงไว ้ซ่ึง ธุรกิจ หรือกำรไดเ้ปรียบทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นธรรม เรำจะถอน ตวัจำกโอกำสทำงธุรกิจที่ไดม้ำ
ดว้ยกำรจ่ำยเงินที่ไม่เหมำะสม หรือผิดกฎหมำย กำรใหสิ้นบน ของขวญั กำรไดเ้งินคืน เงิน สินบนหรือกำรชกั
จูงอื่น ๆ ที่มีลกัษณะคลำ้ยกนั และตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยป้องกนักำรคอร์รัปชนัในต่ำงประเทศ (FCPA) ซ่ึงมี
ผลใชบ้งัคบักบักรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและตวัแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกำ ผูมี้สัญชำติหรือพ ำนัก
อำศยัใน สหรัฐอเมริกำ และ ผูท้ี่ท  ำงำนในบริษทัลูกในต่ำงประเทศของ บริษทัสัญชำติสหรัฐอเมริกำ  
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

11.1 ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 

บริษทัใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั มุ่งเนน้ให้มีกำรควบคุมดูแล
กำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบ
ดูแลและสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัเหมำะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั และป้องกนักำร
แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหำร โดยมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบไดต้ำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น บน
พื้นฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
 

บริษทัเช่ือมัน่ว่ำ ระบบควบคุมภำยในองคก์รมีควำมเพียงพอที่จะป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั ควำม
เส่ียงอนัอำจเกิดจำกกรณีที่ผูบ้ริหำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  ำนำจเพียงพอ บริษทัไม่พบขอ้บกพร่อง
ใดๆ ที่เกี่ยวกบัระบบควบคุมภำยใน บริษทัมีระบบควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบติังำนที่มี
ประสิทธิภำพ ดงันั้น บริษทัจึงก  ำหนดภำระหนำ้ที่ อ  ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำน ผูบ้ริหำรไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั งบกำรเงินดงักล่ำว
จดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย บริษทัปฏิบติัตำมนโยบำยบญัชีอยำ่งสม ่ำเสมอ 
บริษทัไดจ้ัดเตรียมงบกำรเงินของบริษทัด้วยควำมระมดัระวงัรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ัดให้มีกำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล 
เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ำรง
รักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ
อยำ่งมีสำระส ำคญั 
 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรที่ไม่ใช่
กรรมกำรบริหำรเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน และ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวม
อยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงินของ
บริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัตระหนกัดีว่ำขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเกี่ยวกบักำรเงินและท่ีไม่ใช่กำรเงิน 
ลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้  ำชบัให้ฝ่ำยบริหำร
ด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถว้น ตำมควำมเป็นจริง เช่ือถือได ้และทนัเวลำ  ซ่ึงฝ่ำย
บริหำรของบริษทัฯไดใ้หค้วำมส ำคญัและยดึถือปฏิบติัมำโดยตลอด  
 

ในส่วนของงำนดำ้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่จดัตั้งหน่วยงำนข้ึนเฉพำะ เน่ืองจำกกิจกรรมใน
เร่ืองดังกล่ำวยงัมีไม่มำกนัก จึงได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ ติดต่อส่ือสำรกับผู ้ถือหุ้น                
รวมทั้ งภำครัฐท่ี เกี่ยวข้อง ทั้ งน้ี  ผู ้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอข้อมูลได้ที่  โทร . 0-2909-8080 หรือที่                                   
Website: www.goodyear.co.th 

http://www.goodyear.co.th/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2557 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
อิสระทั้ง 3 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบ
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม บริษทัไดก้  ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผล
ได้ มีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนซ่ึงควรจะปฏิบติัไดจ้ริงและมีกำรวัดผลอยู่เสมอ มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่
เหมำะสมเพื่อให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ  บริษัทได้ก  ำหนดนโยบำยป้องกันกำรกระท ำที่อำจขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงพนกังำนกบับริษทัใหพ้นกังำนยดึถือปฏิบติั  
 
 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
   
 -ไม่มี- 
 
 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 
 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั คือ นำงสำวคุณำกช ถิรตนัตยำภรณ์ ต ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยใน
อำวุโสภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3  
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษทัมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
กำรอบรม ท่ีเหมำะสมเพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีแล้ว ทั้ งน้ี ในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่ง
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน บริษทัจะท ำกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลง 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งปฏิบติัหน้ำที่ตำมแนวทำงกำรปฏิบติักำรตรวจสอบภำยในที่ดีที่
ก  ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตำมบทบญัญติัของพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมกำรไดย้ึดหลกัดงักล่ำวในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบติัที่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดก้  ำหนดไว ้คณะกรรมกำรตรวจสอบขอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำปี 2556 แก่คณะกรรมกำรและผูถ้ือหุ้น
ดงัน้ี 
 
1. กรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระมีรำยนำมดงัต่อไปน้ี 

(ก) นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
(ข) นำยเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
(ค) นำยเยบ็ ซู ชวน  กรรมกำรตรวจสอบ   

 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเตม็ในกำรเขำ้ตรวจสอบและไดรั้บควำมร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำรรวมถึงกำรเชิญให้

กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วมประชุมตำมควำมเหมำะสม  โดย ผู ้อ  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน (Finance 
Director) และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน อำเซียน (Financial Director ASEAN) ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
พร้อมกบัผูต้รวจสอบบญัชีจำกภำยนอก คือ บริษทั ไพรส์วอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั โดยในปี พ.ศ. 
2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง 

 
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บควำมร่วมมือตำมที่ร้องขอเพื่อใหส้ำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบบัญชีภำยในและผู ้ตรวจสอบบัญชีจำก

ภำยนอกและสอบทำนระบบควบคุมภำยใน รำยงำนของผูต้รวจสอบในกำรประเมินระบบควบคุมภำยในที่รำยงำน
ต่อกรรมกำรบริษทั 

 
5. ค ำถำมและขอ้สงสัยต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดรั้บกำรช้ีแจงและแกไ้ขเป็น

ที ่ น่ำพึงพอใจแลว้จำกฝ่ำยบริหำรและกรรมกำรบริหำรบริษทั  
 
ตำมที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดด้  ำเนินงำนในปี 2556 ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำง
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ .ศ. 2535 และ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 
 
นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที่ท  ำหน้ำที่ถือ
หุน้ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง 
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักับ
บริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และ
กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึง
เน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 

 
บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษทัใหญ่

ดงักล่ำวถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 66.79 ของจ ำนวนหุน้ของบริษทัท่ีออกจ ำหน่ำย จ ำนวนหุน้ที่เหลือร้อยละ 
33.21 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 

นโยบำยกำรคิดรำคำส ำหรับกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
 

 นโยบำยกำรคิดรำคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและซ้ือสินคำ้ รำคำตน้ทุนบวกกบัส่วนเพิ่ม 
ค่ำสิทธิทำงกำรคำ้ อตัรำร้อยละของรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ที่ผลิตในประเทศไทย 
ค่ำบริกำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลิต ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่ำบริหำรจดักำร ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
ก) รายได้จากการขาย 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ส ำเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 314,624,847 344,233,715 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 1,694,967,275 1,384,085,691 

 2,009,592,122 1,728,319,406 

   

รำยไดจ้ำกกำรขำยเคร่ืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัใหญ่ - 103,127 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 55,218,710 105,469,432 

 55,218,710 105,572,559 
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ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 128,691,985 114,422,267 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 272,000,409 383,712,025 

 400,692,394 498,134,292 

   

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอะไหล่เคร่ืองจกัร   

   บริษทัใหญ่ 32,500,801 118,847,224 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 17,656,256 51,260,418 

 50,157,057 170,107,642 

   

ค่ำสิทธิทำงกำรคำ้   

   บริษทัใหญ่ 163,714,029 145,422,401 

   

ค่ำบริกำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลิต   

   บริษทัใหญ่ 18,569,258 20,133,743 

   

ค่ำบริหำรจดักำร   

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 142,467,845 139,288,702 

 
ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 60,744,442 90,420,306 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 391,482,284 331,928,674 

 452,226,726 422,348,980 

   

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 551,790 351,883 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 70,254,319 151,121,209 

 70,806,109 151,473,092 
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เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 11,463,838 21,948,522 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 35,619,574 62,270,303 

 47,083,412 84,218,825 

   

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 32,716,299 37,195,095 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 19,688,789 13,154,674 

 52,405,088 50,349,769 

 
ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 48,206,532 31,685,753 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 4,229,807 2,276,335 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2,544,386 2,290,368 

 54,980,725 36,252,456 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
 

1. ตารางสรุปงบการเงินปี 2556 และข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
 (หน่วย: พนับำท) 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,073,502 675,347 935,584 
เงินลงทุนระยะส้ัน 68,865 65,000 65,000 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 711,439 1,064,477 394,127 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแกบ่ริษทัท่ีเก ีย่วขอ้งกนั - - 315,505 
สินคำ้คงเหลือ, สุทธิ 553,078 627,489 457,038 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 37,081 29,845 62,592 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 21,904 21,920 19,468 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,006,496 1,956,507 1,893,211 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 1,925 2,423 2,154 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,692 2,961 4,398 
รวมสินทรัพย ์ 4,477,985 4,445,969 4,226,082 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 695,450 704,492 879,742 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 13,154 46,480 8,121 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 39,862 153,386 - 
เงินรับล่วงหนำ้จำกบริษทัประกนัภยั - 23,965 318,059 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ 7,417 9,001 19,413 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 755,884 937,324 1,225,335 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 23,917 3,597 - 
ส ำรองเงินทุนสะสมและเงินบ ำเหน็จพนกังำนท่ีเกษียณอำยุ 108,947 96,905 85,477 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 132,865 100,503 85,476 
รวมหน้ีสิน 888,749 1,037,827 1,310,812 
ทุนจดทะเบียน ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้เตม็มูลค่ำ 74,000 74,000 74,000 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 92,000 92,000 92,000 
ก  ำไรสะสม - จดัสรรแลว้ ส ำรองตำมกฏหมำย 7,400 7,400 7,400 
                   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,415,836 3,234,742 2,741,871 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,589,236 3,408,142 2,915,271 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,608,150 3,480,076 4,085,563 
ตน้ทุนขำย (2,956,090) (2,978,790) (3,495,470) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (420,515) (414,337) (359,691) 
ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนอื่น - (315,030) (340,150) 
รำยไดอ้ื่น 16,000 28,804 22,881 
รำยไดค่้ำชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรประกนัภยั 60,514 1,250,689 - 
ภำษีเงินได ้ (68,051) (240,340) (32,945) 
ก  ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับปี 329,094 811,071 (119,812) 
ก  ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 44.47 109.60 (16.19) 
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2. การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554  
อตัรำส่วนสภำพคล่อง 3.26 2.65 1.84 เท่ำ 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 2.23 1.34 1.01 เท่ำ 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด 0.78 0.06 0.75 เท่ำ 
อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ / Account 
Receivable Turnover 6.04 7.88 7.61 วนั 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ย 59.59 45.68 47.34 เท่ำ 
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ / Inventory 
Turnover 5.01 5.49 6.96 วนั 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย 71.89 65.53 51.72 วนั 
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี / Accounts Payable 
Turnover 5.12 4.83 4.72 วนั 
ระยะเวลำช ำระหน้ี 70.25 74.60 76.23  
Cash Cycle 61.23 36.61 22.82  

 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
อตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้ 18.1% 14.4% 14.4% ร้อยละ 
อตัรำก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 9.1% 23.3% (2.9)% ร้อยละ 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ 9.4% 25.7% (4.0)%  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ 7.4% 18.7% (2.9)% ร้อยละ 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร 25.7% 50.0% 0.3% ร้อยละ 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ 0.81 0.80 0.98 เท่ำ 

 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.25 0.3 0.5 เท่ำ 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 45.0% 35.7 (123.5) ร้อยละ 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

 14.1 ภาพรวม 
 

ในปี 2556 ตลำดทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจำกควำมผนัผวนทำงกำรเมือง สภำวะ
เศรษฐกิจถดถอย กำรเขำ้มำท ำตลำดของสินคำ้ระดบัรองดว้ยกำรใชก้ลยุทธ์กำรตดัรำคำส่งผลให้กำรแข่งขนั
ในตลำดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมำกยิ่งข้ึน ส ำหรับตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ (Original 
Equipment Market) ยงัคงไดรั้บผลดีตำมกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมรถยนต ์ 
 
อยำ่งไรกดี็ ตลำดยำงรถยนตท์ดแทนมีภำวะกำรแข่งขนัที่สูงมำก ดว้ยจ ำนวนผูผ้ลิตและจัดจ ำหน่ำยยำงรถยนต์
ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงข้ึน ท ำใหก้ำรแข่งขนัเพิ่มสูงตำมไปดว้ย ทั้งกำรแข่งขนัดำ้นรำคำและกำรส่งเสริมกำร
ขำยต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรเขำ้มำท ำตลำดของยำงรถยนต์ระดบัรอง ซ่ึงใชก้ลยุทธ์กำรตดัรำคำท ำให้ภำวะกำร
แข่งขนัในตลำดดุเดือดมำกยิ่งข้ึน นอกจำกน้ี ระดบัรำคำยำงพำรำเป็นปัจจัยส ำคญัส ำหรับกลยุทธ์ดำ้นรำคำ
ส ำหรับปัจจยัควำมเส่ียงที่มีผลต่อตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ คือ กำรแปรผนัตำมตลำดรถยนต์ ซ่ึงควำม
ตอ้งกำรใชย้ำงรถยนตข์องตลำด OEMข้ึนอยูก่บัปริมำณกำรผลิตรถยนต์ของผูป้ระกอบธุรกิจยำนยนต์ท่ีมีฐำน
กำรผลิตในประเทศไทย  

 
โดยสรุป กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยในประเทศของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภณัฑ์ยำง  ในปี 2556 โดยเฉพำะ
ผลิตภณัฑ์ยำงยำนรถยนต์ยงัขยำยตวัไดดี้ ตำมกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมยำงและ
ผลิตภณัฑย์ำง  
 
ส ำหรับผลิตภณัฑย์ำงเคร่ืองบิน ในปี 2556 เติบโตตำมธุรกิจอำกำศยำนที่ก  ำลงัเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ในภูมิภำคเอเชีย ซ่ึงมีปริมำณกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย  
 
ปัจจยัเส่ียงส ำหรับผลิตภณัฑย์ำงเคร่ืองบิน คือ ปริมำณกำรบริโภคยำงเคร่ืองบินแปรผกผนัตำมสภำวะ
เศรษฐกิจ หำกสภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ ส่งผลต่อกำรท่องเที่ยวที่ลดต ่ำลง จึงส่งผลโดยตรงต่อปริมำณเที่ยวบิน 
ส ำหรับตลำดในประเทศ ปัจจุบนัควำมตอ้งกำรยำงเรเดียลเพิ่มมำกข้ึน ท ำใหบ้ริษทัตอ้งปรับตวัเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคดว้ยกำรน ำเขำ้ยำงในกลุ่มน้ีจำกบริษทัในเครือกู๊ดเยยีร์ 

 

 14.2 ผลการด าเนินงาน  
 

(1) สภำพคล่องทำงกำรเงิน 

 
ในปี 2556 สภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษทัเพิ่มข้ึน เน่ืองจำกในปี 2556 บริษทัไดรั้บกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มข้ึน ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจำก 45.68 วนัในปี 2555 เป็น 59.59 วนัในปี 2556 เน่ืองจำก
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ กำรติดตำมกำรช ำระหน้ีของลูกคำ้ ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจำก 65.53 วนัใน
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ปี 2555 เป็น 71.89 วนัในปี 2556 เน่ืองจำกยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึน นอกจำกน้ีกำรหมุนเวียนของเงินสดโดยรวม
เพิ่มข้ึนจำก 36.61 วนัในปี 2555 เป็น 61.23 วนัในปี 2556 เน่ืองจำกกำรเพิ่มข้ึนของยอดขำย 

 
(2) ควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
 
อตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 18.07 ในปี 2556 เพิ่มข้ึนจำกปี 2555 ซ่ึงมีอตัรำส่วนก ำไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 
14.40 เน่ืองจำกบริษทัไดมี้กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของขบวนกำรผลิตเพื่อชดเชยกบัรำคำท่ีสูงข้ึน
ของวตัถุดิบในตลำดโลก  

 
(3) ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยแ์ละอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวรปี 2556 เพิ่มข้ึนเทียบกบัปี 2554 และ
ลดลงเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถกลบัมำผลิตสินคำ้ไดเ้ช่นเดียวกบัก่อนน ้ ำท่วม และสำมำรถ
บรรลุกำรท ำก  ำไรท่ีสูงข้ึน อตัรำผลตอบแทนที่สูงกว่ำของปี 2555 เทียบกบัปี 2556 เน่ืองจำกผลตอบแทนจำก
กำรชดเชยเหตุกำรณ์น ้ำท่วม 

 
(4) นโยบำยทำงกำรเงิน 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงจำก 0.30 เท่ำในปี 2555 เป็น 0.25 เท่ำในปี 2556 เน่ืองจำกส่วน
ของผูถ้ือหุน้เพิ่มข้ึนจำกผลก ำไรของปีปัจจุบนั 

 
(5) สรุป 

    รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกยอดขำยจำกภำคส่งออกเพิ่มมำกข้ึน 
อีกทั้ง เป็นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน และกำรปรับตวัอยำ่งดีของกิจกำร ภำยใตภ้ำวะเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศที่ตกต ่ำ และกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจหลงัจำกเหตุกำรณ์น ้ ำท่วมในประเทศไทยในตลำด
ส่งออกที่ส ำคญั 

 

 14.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

ในปี 2557 ยงัมีแนวโนม้ขยำยตวัได ้โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำงยำนพำหนะตำมกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของ
อุตสำหกรรมรถยนตภ์ำยในประเทศ ส ำหรับผลิตภณัฑ์ยำงเคร่ืองบิน ยงัมีแนวโน้มขยำยตวัดี จำกแนวโน้มในภูมิภำค
เอเชียที่ธุรกิจกำรบินมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ปริมำณของจ ำนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
อินเดียเพิ่มข้ึน อยำ่งไรกต็ำม ในปี 2557 บริษทัยงัคงเฝ้ำระวงัมีปัจจยัเส่ียงซ่ึงอำจมีผลต่อสภวะเศรษฐกิจ และกำรขยำยตัว
ของตลำด อนัเน่ืองมำจำก 

 ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองภำยในประเทศ 
 ควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำรณ์เศรษฐกิจมหภำค 
 กำรเปลี่ยนทิศทำงกำรลงทุน รำคำทรัพยสิ์น และอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

กำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษทั (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

1.  ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง 
     ประธำนกรรมกำร 
     กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
 

65 ปริญญำเอก (วิศวกรรมโยธำ), 
University of Missouri, USA                  
 
 

0.45 - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2535 – ปัจจุบนั  
 

ประธำนกรรมกำร 
 
กรรมกำรบริหำร  

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั เกลือพิมำย จ ำกดั  
บริษทั กรุงไทยพำนิชประกนัภยั จ ำกดั  
บริษทั เอกชยัอีเก ิล้ จ ำกดั  
บริษทั เอกชยั เอก็ซปอร์ต อิมปอร์ต จ ำกดั 
 

2. นำยฟินบำร์ โอ คอนเนอร์ 55 Bachelor of Business - 
University of Southern 
Queensland, Australia 
 
Master of Marketing - 
Melbourne Business School 
(Melbourne University), 
Australia 
 
หลกัสูตรกรรมกำร: DCP 
(182/2013) 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2553 – 2556 
 
 
 

2550 - 2553 

กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 
Asean Consumer and OE 
Director 
 
 
Consumer Marketing Director, 
Asia Pacific and Africa 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
Goodyear (Thailand) Public Company Limited 
 
 
 
Ford Motor Company, Asia Pacific 
 

3.  นำยพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ 
     กรรมกำรบริหำร  
     กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
 
 
 

35 MSIT and IMBA, University of 
Denver, USA 
 
บริหำรธุรกจิ (BBA) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
  

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2555 – 2556 
 

General Manager Aviation 
Tires-Asia Pacific 
 
 
Asia Pacific Aviation PBU 
Manager 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
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 ii 
 

 
 
 

 
2554 - 2555 

 
 

2551 - 2554 
 
 

2550 - 2551 
 
 

 
Product Supply Director - 
ASEAN  
                
Supply Chian & Customer 
Service Director 
 
Regional Customer Service 
Manager 
   

 
บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน 
 
 
บริษทั ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จ ำกดั     
  
 
บริษทั ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จ ำกดั  
 

4. นำยเบรนดนั ฟอกซ์ 35 Bachelor of Business 
(Accounting), Victoria 
University of Technology 
(Australia) 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 
 

2553 – 2556 
 

2552 – 2553 
 
 

2551 – 2552 
 
 

กรรมกำรบริหำร (ผูอ้  ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรเงิน) 
 
Finance Director-Operations 
 
Finance Manager-Total Tyres 
Services 
 
Finance Manager-Factory 
Accounting 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
Goodyear Asia Pacific 
 
Goodyear, Australia 
 
 
Goodyear, Australia 

5. นำยจีโน กำซำเรลล่ำ 43 Bachelor of Business 
(Accounting) – Victoria 
University of Technology 
(Australia) 
 
Certified Practising Accountant 
(Australia) 
 
 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2551 -  2556 
 
 

2550 - 2551 

Finance Director-ASEAN 
 
Finance Director – Off The Road 
Tires 
 
Director Commercial Operations 

Goodyear, Asia Pacific 
 
Goodyear, Asia Pacific 
 
 
Goodyear, Australia & New Zealand 
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6. นำยเควก ไค่ วตัต ์ 
    (Mr. Quek Khai Whatt)  
    กรรมกำร 

47 ปริญญำตรี  – สำขำกำรเงิน
University of Texas (Austin), 
USA 
 
 

- - 2550-ปัจจุบนั Finance Director and Regional 
Treasurer 
 
 

Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore 

7. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน 
    กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

70 Associate Member of The Institute 
of Chartered Accountants in 
Australia  
 
Associateship in Accounting 
Western Australia Institute of 
Technology, (Now - Curtin 
University of Technology)  
 
หลกัสูตรกรรมกำร: DCP & DAP 
Certificate 
 
 
 
 

- - 2544 – ปัจจุบนั 
 
 

2542 - ปัจจุบนั 
 
 

2535 - 2539 
 

กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษทั สยำมแมค็โค จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ส ำนกังำน ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ กรุงเทพ 
 

8. นำยเคนเนธ ลี ไวท์  
    (Mr. Kenneth Lee White)  
   กรรมกำรอิสระ  
   กรรมกำรตรวจสอบ   
   ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ 
ธรรมำภิบำล 
 

67 MBA – University of Puget 
Sound, USA 
BA - University of Puget Sound, 
U.S.A.  
BA - Netherlands School of 
Business, Netherlands  
IOD - DCP Certificate, Fellows 
Certificate, Chairman Course 
หลกัสูตรกรรมกำร: DCP 
Certificate, Fellows Certificate, 

- - 2548 - ปัจจุบนั 
 

2544 - ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร  
  

บริษทั แปซิฟิค สยำม สตรำทีจิค คอนซลัต้ิง จ ำกดั 
 
บริษทั ฟินนัซ่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 
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Chairman Course  

9. นำยเยบ็ ซู ชวน 
    (Mr. Yeap Swee Chuan) 
    กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
    กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล 
 

64 ปริญญำตรี (Industrial 
Management and Engineering), 
Massey University ประเทศ
นิวซีแลนด์ 
 
หลกัสูตรกรรมกำร:  
DCP Certificate 

- - 2539 -  ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

ประธำน และ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
ประธำน และ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

บริษทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน)  
 
บริษทั นิวเอร่ำ เซลส์ จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก อมตะ จ ำกดั.   
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั   
บริษทั อำปิโก ไฮเทค พำร์ทส์ จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ำกดั  
บริษทั เอเบิล ไอทีเอส จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก แจค็สปีด จ ำกดั 
บริษทั อำปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
บริษทั คำซึยำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษทั อำปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั อำปิโก พลำสติค จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั เอเบิล ซำโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จ ำกดั  
บริษทั อำปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ำกดั 

นำงสำวณภทัร ธญัญกุลสัจจำ 32 นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
นิติศำสตร์มหำบณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
สำมญัสมำชิกเนติบณัฑิตยสภำ 
 
หลกัสูตร IOD: 
 CSP (2013) 
EMT (2013) 
CRP (2013) 

  2556 – ปัจจุบนั 
 
 

2553 – 2556 
 
 

2547 – 2550 

เลขำนุกำรบริษทั และท่ีปรึกษำ
กฎหมำย 
 
พนกังำนสัญญำ ฝ่ำยสัญญำ
โครงกำร 
 
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกฎหมำย 

บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1280&bih=499&sa=X&ei=pH1UT_mDFOnf0QH1qOXhDQ&ved=0CBoQvwUoAQ&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%94&spell=1


บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 
1.  ใหข้อ้แนะน ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเกี่ยวกบัขอ้กฎหมำย ขอ้ควรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องทำงกำร ระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของธนำคำร ติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมอยำ่งถูกตอ้ง

และสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  
 
2.  จดัเตรียมหนงัสือนดัประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมผูถ้ือหุน้  และกำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล  
 
3. จดักำรประชุมผูถ้ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมำย และขอ้พึงปฏิบติัที่ 
4. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ และที่

ประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล  
5.  จดัท ำและเกบ็รักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร 
6.  ด ำเนินกำร และเกบ็รักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น  
7 จดัเตรียม และดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบ และตำมที่ตลำดหลกัทรัพย ์และกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนด  
8. ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถ้ือหุน้เพื่อใหไ้ดรั้บทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผูถ้ือหุน้ และขอ้มูลของบริษทั และเป็นส่ือกลำงระหว่ำงผูถ้ือหุน้ กบัคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร  
9. ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย และกฎเกณฑต่์ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
10. จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 
11. หนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  
 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
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VI 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
-ไม่มี- 
 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินปี 2556 

 

VII 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นำงสำวคุณำกช ถิรตนัตยำภรณ์ ต ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยในอำวุโสภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค 
 
อำย ุ 35 ปี 
 

คุณวุฒิ 

 
บญัชีมหำบณัฑิต   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
บญัชีบณัฑิต   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
Professional Certificate : Qualified as Certified Public Accountant (CPA) held by the Federation of 

Accounting Professions, Thailand, January 2003 
 
ประสบการณ์การท างาน และการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
 
กุมภำพนัธ์ 2546 – พฤศจิกำยน 2556  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. - Audit Services 
 

 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินปี 2556 

 

VIII 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
-ไม่มี- 
 



บริษทั กูด๊เยยีร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินปี 2556 

 

IX 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
 
-ไม่มี- 
 


