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สาส์นจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ทุกท่าน
กล่ า วนั้ น จะท� ำ ให้ โ รงงานกู ๊ ด เยี ย ร์ ป ระเทศไทยเป็ น โรงงาน
ระดับโลกอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และเพิม่ รายได้ในระยะยาวของบริษัท
กูด๊ เยียร์พฒ
ั นาองค์กรให้มคี วามเข้มแข็งอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้
ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเติบโตและสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และลูกค้าของเรา
ผมขอขอบคุ ณ ที่ ท ่ า นให้ ก ารสนั บ สนุ น และเชื่ อ มั่ น ต่ อ กู ๊ ด เยี ย ร์
ประเทศไทยผมหวังว่าเราจะประสบความส�ำเร็จในวาระครบรอบ
50 ปี ซึ่งนั้นท�ำให้ผมนึกถึงรุ่นคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ไม่ส�ำคัญ
ว่าเราเติบโตมากแค่ไหนในยุคเริ่มต้นเพราะเรายังคงมุ่งมั่นที่จะ
เติ บ โตในอนาคต และผมหวั ง ว่ า เราจะได้ ร ่ ว มเฉลิ ม ฉลองปี
แห่งความส�ำเร็จร่วมกัน

ในปี พ. ศ. 2560 ถือได้ว่าเป็นก้าวที่ส�ำคัญของกู๊ดเยียร์ ด้วยการ
ส่งมอบผลงานที่สม�่ำเสมอและความส�ำเร็จที่ส�ำคัญหลายประการ
อีกทั้งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและก�ำหนดแผนงานเพื่อผลก�ำไรใน
ระยะยาวของบริษัทโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดที่
เพิ่มขึ้นหลังจากผ่านความท้าทายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ความพยายามร่วมกันของเราได้พสิ จู น์แล้วว่าเราก�ำลังมุง่ สูค่ วามส�ำเร็จ
ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั เดอะ กูด๊ เยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จ�ำกัด ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้รับเลือกให้เป็นบริษัทยางที่ได้รับความนิยม สูงสุด
ของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันโดยนิตยสารฟอร์จนู นับเป็นการตอกย�ำ้
ถึงความส�ำเร็จด้านนวัตกรรมและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งท�ำให้
เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเอาชนะความท้าทายของตลาดได้ในระยะ
ยาวและเรายังพร้อมเอาชนะความท้าทายที่เราต้องเผชิญจาก
สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน
นอกจากนั้ น ผมรู ้ สึ ก ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานความคืบหน้า
ของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางเรเดียลส�ำหรับเครื่องบิน ใน
ประเทศไทย ที่จะเริ่มเปิดด�ำเนินการในปี พ. ศ. 2561 รวมถึงการ
ลงทุนในด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อแข่งขันในตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (OE) ซึ่งการลงทุนดัง
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ด้วยความนับถือ

ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จ�ำกัด มหาชน ทุกท่าน
ในปี พ.ศ. 2560 กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้เผชิญสภาวะเศรษฐกิจที่
ท้าทายในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง และ ไตรมาสที่สอง ตลาดยางรถยนต์
โดยรวมยังคงมีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะถดถอยของ
ธุรกิจยางรถยนต์ทดแทนในประเทศ การปรับขึ้นของราคาวัตถุดิบ
และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของผู้ผลิตยางรถยนต์ อย่างไรก็ตาม
ในช่ ว งไตรมาสสุ ด ท้ า ยเรากลั บ มาประสบความส� ำ เร็ จ อี ก ครั้ ง
เนื่องจากได้มีการปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและยัง
ได้พัฒนาแผนการตลาดแบบระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2561 ต่อไป
ความส�ำเร็จในการขยายเครือข่ายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ซึ่ง
เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์เรื่องการบริการที่เป็นเลิศของตัวแทน
จ�ำหน่ายและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ โดยการขยายเครือข่ายตัวแทน
จ�ำหน่ายระหว่างปีพ.ศ. 2560 ครอบคลุมพื้นที่ส�ำคัญ และเรายัง
วางแผนที่จะขยายเครือข่ายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ อย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561
ในปีที่ผ่านมา เรายังได้เปิดตัวยางรถยนต์ระดับพรีเมี่ยม กู๊ดเยียร์
อีเกิ้ลเอฟวัน แอสซิมเมทริค 3 และยางส�ำหรับรถ SUV รุ่นใหม่
ล่าสุด เอฟฟิเชี่ยนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี ยางรุ่นใหม่นี้
ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ให้เงียบกว่า
และการเบรกที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมบนถนนเปียก ซึ่งในงานเปิด
ตัวยางรุ่น เอฟฟิเชี่ยนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี เป็นงาน
ระดับภูมิภาคและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก
ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ความพยายาม
ของเราที่ จ ะพั ฒ นาตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original
Equipment Market) นั้นประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยเรา
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้การที่ยางเครื่องบินแบบเรเดียลของกู๊ดเยียร์ ผ่านการ
รับรองระบบมาตรฐานชิ้นส่วนของโบอิ้ง เพื่อใช้ส�ำหรับเครื่องบิน
โบอิ้ง 777X นับเป็นความส�ำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในปี พ. ศ. 2560
ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินแบบเรเดียลเป็นยางที่มีน�้ำหนักเบาพิเศษ
และนับเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานชิ้นส่วน
ของโบอิ้ง อีกทั้งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญและความล�้ำสมัย
ทั้งด้านเทคโนโลยีและขีดความสามารถของยางเพื่อการบิน

ผมขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนกูด๊ เยียร์ ประเทศไทย มาโดย
ตลอด ท�ำให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง และมี
แนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ด้วยความนับถือ

มร.ฟินบาร์ โอคอนเนอร์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามแนวทางการปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในที่ ดี ที่ ก� ำ หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้ยึดหลักดังกล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจ
สอบประจ�ำปี 2560 แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี้
นายอรรถพร ข่ายม่าน			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเย็บ ซู ชวน			
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ		
กรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเต็มในการเข้าตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
และ Financial Controllerได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก คือ บริษัท ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก และสอบทานระบบควบคุม
ภายใน รายงานของผู้ตรวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงานต่อกรรมการบริษัท
5. ค�ำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการชี้แจงและแก้ไขเป็นที่น่าพึงพอใจแล้ว
จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษัท
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินงานในปี 2560 ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
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นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ
ของเดอะ กูด๊ เยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเข้าร่วมทุนกับสกุลศรีเฟื่องฟุ้ง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทชาวไทย
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60
ล้านบาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายยางรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก และใหญ่เพื่อการพาณิชย์ รวมถึง
การผลิตยางเครือ่ งบิน และหล่อดอกยางเครือ่ งบิน เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดภายในประเทศ และเพือ่ การส่งออก ปัจจุบนั
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 74 ล้านบาท ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน
ตั้งอยู่ที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
พัฒนาการทีส่ ำ� คัญของบริษทั ในช่วงต่าง ๆ นับแต่เริม่ ก่อตัง้ มีดงั นี้
- ปี 2512 บริษัทได้ท�ำข้อตกลงในด้านความร่วมมือทางเทคโนโลยี
การผลิตและการบริหาร กับบริษทั เดอะ กูด๊ เยียร์ ไทร์ แอนด์รบั เบอร์
จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2513 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอก ยางเครือ่ งบิน
- วันที่ 30 มิถุนายน 2521 บริษัทได้รับอนุมัติให้น�ำหลักทรัพย์เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 6 มกราคม 2526 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 20.00 บาท กับ
กระทรวงพาณิชย์
- จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2533 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้าน
บาท เป็น 74 ล้านบาท
- วันที่ 20 เมษายน 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพ
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกัน
นี้เอง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
TIS/ISO 9000 จากส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย/องค์การ
มาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นบริษทั แรกในกลุม่ ผูผ้ ลิตยางรถยนต์
ในประเทศ
- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัท
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 20.00 บาท เป็น 10.00 บาท
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยและได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ ้ น กั บ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538

1.1 พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของกูด๊ เยียร์
แผนผังยุทธศาสตร์
ส่งมอบรายได้และก�ำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับการเพิ่ม
มูลค่าให้กับแบรนด์ของเรา
เราจะชนะได้อย่างไร
• ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ี เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
• ความเป็นเลิศด้านการขายและการตลาด
สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ของเราเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถ
แข่งขันในตลาดได้และกลายเป็นทางเลือกที่ลูกค้านึกถึงก่อน
เสมอ
• ความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน
ปรับปรุงคุณประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ
ยางคุณภาพได้ถูกที่ถูกเวลา ด้วยราคาที่เหมาะสม
เราจะท�ำงานได้อย่างไร
• ด�ำเนินการด้วยความซื่อสัตย์
สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ด้วยความซื่อสัตย์
และความเคารพปกป้องชื่อเสียงอันดีเอาไว้
• สร้างพลังให้ทีมงาน
สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องงาน สุขภาพ
และการบริการสังคมด้วยความเต็มใจ
• สนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน
ชักชวนให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในทั่วทุกภูมิภาค
และสนับสนุนให้เกิดการสือ่ สารแบบชัดเจน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
• ทันเหตุการณ์
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
• ส่งมอบผลลัพธ์
มองเห็นความท้าทาย เปลี่ยนให้เป็นโอกาสและกล้าตัดสินใจ
เราจะมุ่งเน้นที่ใด
• ประสบการณ์ของผู้บริโภค
ท�ำให้ลกู ค้าหาซือ้ และเป็นเจ้าของยางกูด๊ เยียร์ได้งา่ ย อีกทัง้ ยังแนะน�ำ
ยางกู๊ดเยียร์ต่อ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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• การบริการลูกค้า
ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อการเป็นซัพพลายเออร์ที่ดี
• คุณภาพ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการและโครงการทีด่ ที สี่ ดุ ในอุตสาหกรรม
• กลุ่มสินค้ามูลค่าสูง
แข่งขันในกลุ่มสินค้าที่สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับแบรนด์
• การจัดการกับความซับซ้อน
บริหารจัดการในสิ่งที่จ�ำเป็น ก�ำจัดสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นออกไป

โรงงานกู๊ดเยียร์ในประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่มาตรฐานโรงงานระดับ
โลกจากการขยายโรงงานยางเครื่องบิน โดยการก่อสร้างระยะแรก
จากสามระยะ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และ ก�ำหนดการด�ำเนิน
การผลิ ตในปี 2561 ทั้ ง นี้ ท างบริ ษัท ได้ จั ดงานวางเสาเอก การ
ก่อสร้างยางเครื่องบินขึ้น ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการ
เฉลิ ม ฉลองและการเริ่ ม การก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต ยางเรเดี ย ล
ส�ำหรับเครื่องบินที่จังหวัดปทุมธานี

กู๊ดเยียร์ ขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้วยความเป็นทีมเดียวกัน - ทั้ง
บนถนน ในตลาดการแข่งขัน และในบริษัท
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ คือ
(1) กู๊ดเยียร์ให้ความส�ำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคเสมอมา
สินค้าของกู๊ดเยียร์จึงเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากความต้องการ
ของตลาดเป็นส�ำคัญ
(2) กู๊ดเยียร์ยังคงรักษา พัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นเลิศเพื่อ
ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา
(3) การขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มผู้แทนจ�ำหน่ายในแต่ละ
ปี ซึง่ กูด๊ เยียร์ได้วางเป้าหมายในการขยายสาขาศูนย์บริการกูด๊ เยียร์
ออโต้แคร์ให้ครอบคลุมในแต่ละภูมภิ าค เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย
ในการเลือกซือ้ สินค้าของเราให้แก่ลกู ค้า โดยบริษทั ให้ความส�ำคัญ
เกีย่ วกับพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย อีกทัง้ คัดเลือกร้านค้าทีพ่ ร้อมเป็นพันธมิตร
ทีจ่ ะเติบโตไปอย่างยัง่ ยืนไปกับกูด๊ เยียร์ ปัจจุบนั ศูนย์บริการกูด๊ เยียร์
ออโต้แคร์ส่วนใหญ่เปิดด�ำเนินการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ส่วนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงจาก
ร้านอีเกิ้ล สโตร์ที่มีอยู่เดิมเป็นศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์
เพื่อก้าวไปสู่ความส�ำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และ
(4) กู๊ดเยียร์ได้ให้ความส�ำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ให้เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งทีมที่ดีที่สุดขององค์กร
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
โครงการขยายโรงงานผลิตยางเครื่องบิน
เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจการบินของโลก โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนครั้ง
นี้ท�ำให้เรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้ผลิตยางเครื่องบินชั้นน�ำของโลก
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รายงานประจ�ำปี 2560

ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการของกูด๊ เยียร์จดั ประชุมภายในเพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของกูด๊ เยียร์ ประเทศไทย ให้
กับพนักงาน โดยมีการกล่าวถึงการขยายโรงงานผลิตยางเรเดียล
ส�ำหรับเครื่องบินเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโต
ขึน้
การเปิดตัวยางรุ่นใหม่
ตลาดรถยนต์ประเภทเอสยูวีมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยคาด
การณ์ ว ่ า อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย
แปซิฟิกจะเพิ่มเป็นร้อยละ 26 จากปีพ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2560
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีส่ งู ขึน้ กูด๊ เยียร์จงึ คิดค้น
ผลิต และเปิดตัวยางเอฟฟิเชี่ยนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี
ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดในตระกูลยางเอฟฟิเชี่ยนกริป
สิงหาคม 2560 – กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เปิดตัวยางเอฟฟิเชี่ยน
กริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี ซึ่งรับประกันการขับขี่ที่นุ่มเงียบ
และปลอดภัยยิง่ ขึน้ ทีม่ าพร้อมกับนวัตกรรมยางทีอ่ อกแบบมา เพือ่
รถยนต์สมรรถนะสูงหรือเอสยูวีโดยเฉพาะ และด้วยกู๊ดเยียร์ฯ
ค�ำนึงถึงและให้ความส�ำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็น
หลัก จึงมอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มเงียบยิ่งขึ้น พร้อมการ
ขับขี่ที่สะดวกสบายอย่างเต็มพิกัด รวมถึงสมรรถนะการเบรกบน
พื้นถนนเปียกได้อย่างดีเยีย่ ม ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้จดั งานเปิดตัว ยาง
เอฟฟิเชีย่ นกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี ครั้งยิ่งใหญ่และครั้ง
แรกในเอเชีย ณ จ. บุรีรัมย์

ยางเอฟฟิเชี่ยนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี อัดแน่นด้วย
เทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย อาทิ เทคโนโลยี ‘ไควเอ็ทเทรด’ ของกู๊ดเยียร์
ทีม่ กี ารออกแบบดอกยางให้สามารถดูดซับเสียงรบกวน ด้วยจ�ำนวน
บล็อกของดอกยางที่เพิ่มขึ้นและมีการจัดเรียงที่ดีเยี่ยม รวมถึงการ
ออกแบบร่องยางแบบปิด เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เงียบนุ่มยิ่งขึ้น
อีกทัง้ เทคโนโลยี ‘เฟล็กซ์คอนแทค’ ทีม่ กี ารออกแบบยางคอมปาวด์
พิเศษช่วยลดการสะเทือน และการออกแบบสูตรเคมียางที่เหมาะ
สมที่สุด เพื่อการขับขี่ที่สบายยิ่งขึ้น รวมถึงนวัตกรรมของโพลิเมอร์
สูตรพิเศษในคอมปาวด์ของดอกยางที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะ
สมนัน้ ยังช่วยเพิม่ สมรรถนะในการยึดเกาะบนพืน้ ถนนเปียกได้อย่าง
ยอดเยี่ยมอีกด้วย
การขยายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์
ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา กูด๊ เยียร์ ประเทศไทย ได้เปิดศูนย์บริการกูด๊ เยียร์
ออโต้แคร์เพิ่มอีก 12 สาขา โดยเปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ให้
บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพและบริเวณทีม่ กี ารสัญจรหนาแน่น ทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้การขยายเครือข่ายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่องนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักที่มุ่งเน้นในการเพิ่ม
จ�ำนวนตัวแทนจ�ำหน่ายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ นอกจากนี้
ศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ ออโต้แคร์แต่ละแห่ง ถือเป็น ‘One Stop Shop’
ทีใ่ ห้บริการยางและบริการรถยนต์ดา้ นอืน่ ๆ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
พร้อมจัดหาอุปกรณ์คุณภาพสูงและบริการที่ได้รับมาตรฐานอย่างดี
ให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้
เรายังให้การอบรมตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศทั้งในด้านการขายและบริการ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี2560 กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยพร้อมด้วยพนักงานของบริษัทสาน
ต่อโครงการพัฒนาเยาวชนตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดย
โครงการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนอาชีพที่ยั่งยืน
การจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ การบริจาค งานจิตอาสาของชุมชน
เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนอาชีพที่ยั่งยืนโดยจัดฝึกอบรมทางวิชาชีพ
ผ่านโครงการพัฒนาเยาวชน

หนึ่งในสาระส�ำคัญของ ‘Better Future’ ซึ่งเป็นโครงการความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกู๊ดเยียร์ ได้เน้นไปที่การ
สนั บ สนุ น เพื่ อ การร่ ว มมื อ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลลั พ ธ์ เ ชิ ง บวกให้ กั บ
เยาวชนทั้งชายหญิง รวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย
ทั้งนี้ ขอบเขตที่เราให้ความส�ำคัญส�ำหรับโครงการสนับสนุนเพื่อ
ชุมชนเหล่านี้นั้น ได้สะท้อนถึงลักษณะการท�ำธุรกิจของกู๊ดเยียร์ทั้ง
ในระดับสากลและท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและฝึก
อบรมในด้ า นต่ า งๆ ที่ เรามี ค วามเชี่ ย วชาญและสามารถสร้า ง
ประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ได้ ทัง้ นี้ ความมุง่ มัน่ ของกูด๊ เยียร์ในการ ‘ปรับโฉม’
โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน ได้ช่วยจุดประกายเยาวชน ให้พฒ
ั นา
ทักษะด้านวิชาการในโรงเรียน และเตรียมพร้อมสูก่ ารประกอบอาชีพที่
ตนเองมุ่งหวังไว้ได้ในที่สุด
ส�ำหรับการให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามชุมชนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมกับชุมชนของกู๊ดเยียร์ในทุกแห่ง
ทั่วโลกนั้น เป็นการสนับสนุนแบบ ‘การให้และการลงมือท�ำ’ ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อาทิ
อาหารการกินและสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น การ
พัฒนาทักษะการอ่าน และการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะเพื่อสายงานและอาชีพใน
อนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนองค์กรในระดับชุมชน
โดยเลือกพนักงานของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ให้มีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมาธิการด้วย
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ยังร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพือ่ ด�ำเนิน
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน (Work-intergrated
Leaning : WiL) เป็นการร่วมมือเชิงลึกระหว่างผู้ประกอบการ และ
สถาบันการศึกษา เป็นหนึง่ แนวทางทีจ่ ะช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิต
ก�ำลังคนที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาค
การผลิตและการบริการได้
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนั้ น กู ๊ ด เยี ย ร์ ประเทศไทยยั ง ร่ ว มกั บ ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ย
กู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ สนับสนุนการตรวจเช็ครถยนต์และยางรถยนต์
ก่อนการเดินทางและในช่วง “7 วันอันตราย” ในช่วงเทศกาลวันปี
ใหม่และวันสงกรานต์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในประเทศไทย ทั้งนี้กู๊ดเยียร์มีเจตจ�ำนงที่จะร่วมปลุกจิตส�ำนึกเรื่อง
การขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนมาโดยตลอด กู๊ดเยียร์ได้แสดง
จุดยืนที่ชัดเจนในการปลุกจิตส�ำนึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้อง
ถนนขึ้นอย่างจริงจังให้แก่ผู้ขับขี่ในประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆ
โดยทีมงานจากกู๊ดเยียร์ ซึ่งรวมถึงตัวแทนฝ่ายขายและช่างเทคนิค
ยังได้ร่วมกันให้ค�ำแนะน�ำและให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาและการ
ใช้ยางให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

กู๊ดเยียร์จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับช่างเทคนิคของศูนย์
บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ทั่วประเทศ โดยน�ำผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้และอบรมแก่พนักงานช่าง อาทิ เรื่องความปลอดภัยใน
ศูนย์บริการ ระบบช่วงล่างและวิธีการถอดและการประกอบยาง
พร้อมทั้งการตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคของกู๊ดเยียร์ เป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ทางด้านการบริการด้านยานยนต์และยางรถยนต์ให้กับศูนย์
บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ ที่ประสบผลส�ำเร็จในการ
สร้ า งความเชื่ อมั่ น ให้ กับ กู ๊ ดเยี ย ร์ ว่ า พนั ก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้า น
เทคนิคนั้น สามารถมอบการบริการซ่อมรถยนต์และค�ำแนะน�ำที่ดี
ที่สุดให้กับลูกค้าทุกราย และยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้ให้สูงขึ้นไปอีก

การฝึกพัฒนาช่างเทคนิคให้แก่ผู้ประกอบการ
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1
(สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 5
ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นการจัด
หลักสูตรพัฒนาช่างเทคนิคที่เรียกว่า “ช่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ” เพื่อให้
ตัวแทนพนักงานช่างจากศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ ออโต้แคร์ทวั่ ประเทศ
ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานด้านเทคนิค
โดยการฝึกอบรมหลักสูตรล่าสุดนี้ ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์
ทั่วประเทศ สามารถส่งตัวแทนพนักงานช่างมาร่วมฝึกอบรม โดย
ช่างทีร่ ว่ มฝึกอบรมจะต้องมีประสบการณ์ เรือ่ งยางรถยนต์ ช่วงล่าง
ตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อ อย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน ช่างซ่อมรถยนต์ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงช่างใน
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น และได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นสานต่อแนวคิดเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการ
พัฒนาพนักงานช่างของศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ
ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นและได้มาตรฐานตามระดับสากล ในปีนี้
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาท มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 7,400,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง กู๊ด
เยียร์ ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์
รับเบอร์ คอมปะนี ซึ่งถือหุ้นในบริษัททั้งสิ้น 4,942,418 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 66.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท จ�ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ
33.21 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

66.79%

33.21%

เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษัทผู้ผลิตยางชัน้ น�ำของโลก ส�ำนักงานแห่งใหญ่ตงั้ อยูท่ เี่ มืองแอครอน รัฐ โอไฮโอ ทัง้ ยัง
ด�ำเนินธุรกิจในหลายภูมภิ าคภายในสหรัฐอเมริกาเอง และบริษัทย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ท�ำให้บริษัทพัฒนา ผลิต และมีตลาดยางที่เชื่อมโยง
ถึงกัน บริษัทยังผลิต และจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาง เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย ผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลกส�ำหรับยางรถบรรทุก
และการหล่อดอกยาง เดอะกูด๊ เยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนีทำ� การผลิตจากโรงงานในประเทศต่าง ๆ 22 ประเทศ มีโรงงานผลิตรวม
52 โรงงาน มีพนักงานทั้งประจ�ำ และชั่วคราวรวม 69,000 คนทั่วโลก
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ได้ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการผลิต และการให้บริการทางด้านเทคนิค
เครื่องจักร วัตถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึงนโยบายการด�ำเนินงานแก่กดู๊ เยียร์ ประเทศไทย ดังรายละเอียดที่กล่าว
ไว้ในหัวข้อ 11 รายการระหว่างกัน

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กู๊ดเยียร์ประเทศไทยด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และการหล่อดอกยาง
เครื่องบินส�ำหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก
ส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยการผลิตและจ�ำหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบิน บริษัทมีฐานการผลิตในประเทศไทย
โดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจ�ำหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ยางเครื่องบินเป็นผลิตภัณฑ์หลักส�ำหรับการขายส่งออกต่างประเทศ และรายได้จากการขายยางเครื่องบินภายในประเทศเป็นจ�ำนวน
ที่ไม่มีสาระส�ำคัญ ผู้บริหารเชื่อว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระส�ำคัญระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการด�ำเนินงานของกิจการในอดีตและการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงเสนอข้อมูลทางการ
เงินจ�ำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์สถานที่ตั้งของตลาดเพียงรูปแบบเดียว
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์ ของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
กู๊ดเยียร์ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง และคุณค่าที่ยึดถือที่ส�ำคัญ
ที่สุด คือ นวัตกรรมที่เป็นเลิศ และความปลอดภัย โดยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ
• ยางรถยนต์นั่ง
• ยางรถปิคอัพ/รถตู้
• ยางรถยนต์ SUV
• ยางสปอร์ต
• ยางรันออนแฟลต
• ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน
กู๊ดเยียร์มีช่ือเสียงด้านผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินมากว่าศตวรรษทัง้
แบบยางเรเดียล (Radial) และยางผ้าใบ (Bias) กูด๊ เยียร์ มีโรงงาน
ผลิตยางเครือ่ งบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA, Danville) ประเทศ
บราซิ ล (Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย โดยประเทศไทย
ได้ถูกรับเลือกให้เป็นฐานการผลิตยางเครื่องบินในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค ได้แก่
• ยางเครื่องบินทั่วไป (General Aviation Tires)
• ยางเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว (Business Jet Tires)
• ยางเครือ่ งบินเพือ่ การพาณิชย์ (Commercial Aviation Tires)
• ยางเครื่องบินทางการทหาร (Military Aviation Tires)
นอกจากผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินแล้ว กู๊ดเยียร์ยังเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินด้วยการให้บริการหล่อดอกยางเครื่องบิน
(Retread) ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน รวมถึงยืดอายุการใช้
งานให้กับยางเครื่องบิน ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงส�ำหรับการหล่อ
ดอกยางเครื่องบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงานส�ำหรับหล่อดอกยางเครื่อง
บินในประเทศอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด์ และประเทศไทยเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าทั่วโลก
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รายงานประจ�ำปี 2560

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
การท�ำตลาดและการแข่งขันของบริษทั สามารถจ�ำแนกได้ตามกลุม่
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
และยางเครื่องบิน
(1) ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
ตลาดยางรถยนต์
นโยบายการตลาดหลักของปี 2560 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
คือ
• การขยายเครือข่ายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ยังเป็น
กลยุทธ์หลักในการสร้างการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อแบรนด์กดู๊ เยียร์อย่าง
ต่อเนื่อง และเพิ่มการเจริญเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาด
ในปี 2560 กู๊ดเยียร์ขยายสาขาศูนย์บริการกู๊ดเยียร์จ�ำนวน 12
ร้านค้าในปี 2560 โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีผู้สัญจรหนาแน่น
รูปแบบของศูนย์บริการออโต้แคร์ได้รับการปรับรูปโฉมใหม่เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์กดู๊ เยียร์ทโี่ ดดเด่น มีบรรยากาศภายในร้านทีท่ นั สมัย
และแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีก่ ารขายให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ สร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้าและเพื่อเพิ่มยอดขาย
• กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทน
ผู ้จ� ำ หน่ า ยยางกู ๊ ดเยี ยร์ ทุ ก ท่ า น ที่ ร่ วมกั น สร้ า งธุ รกิ จ ให้เ ติบ โต
ก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกันตลอดทัง้ ปี เพื่อ
ท�ำความเข้าใจกับสภาพการณ์ของตลาด และปรับแผนงานให้
สอดคล้องแผนการขยายเครือข่ายร้านค้า สะท้อนถึงความตัง้ ใจของ
กู๊ดเยียร์ที่ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ตัวแทน
ผู้จ�ำหน่ายยางกู๊ดเยียร์ของเราท�ำหน้าที่แทนบริษัทในการเป็นช่อง
ทางการติดต่อหลักให้กับผู้บริโภค พร้อมกับการสร้างประสบการณ์
การบริการค้าปลีกที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าทุกคน
• ความส�ำเร็จในปีที่ผ่านมาทางด้านผลิตภัณฑ์ กู๊ดเยียร์
ประเทศไทยได้เปิดตัวยางรถยนต์ระดับพรีเมี่ยม กู๊ดเยียร์ อีเกิ้ล
เอฟวัน แอสซิมเมทริค 3 เพื่อตอบรับความต้องการของสินค้า
พรีเมี่ยมยังคงมีสูงในตลาด นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2560
กู๊ดเยียร์ฯ ได้เปิดตัวยางส�ำหรับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดเอฟฟิเชี่ยน
กริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี โดยจัดงานเปิดตัวยางรุ่นใหม่ร่วม
กันทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย ยางรุ่น
ใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยค�ำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคที่
เป็นหลัก และนวัตกรรมยางของรถยนต์รุ่น เอฟฟิเชี่ยนกริป เพอร์
ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์
การขับขี่ให้เงียบกว่า และการเบรกที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมบนถนน
เปียก การขับขี่ให้เงียบกว่า และการเบรกที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
บนถนนเปียก

• ในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า บริษัทได้รุกตลาดมากขึน้ ผ่านสือ่ การตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนรายการทีวี
หนังสือพิมพ์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของตราสินค้าในวงกว้าง และยังคงใช้สื่อทางดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มในการใช้สอื่ ดิจทิ ลั
มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กูด๊ เยียร์ฯยังได้พฒ
ั นาเนือ้ หาในเว็บไซต์ของบริษทั และเฟสบุค๊ แฟนเพจเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีสว่ นร่วมมากยิง่ ขึน้ นอกจากการ
ยกระดับการรับรู้แบรนด์ให้กับผู้บริโภคแล้ว เรายังพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับตัวแทนจ�ำหน่าย โดยการส่งจดหมายข่าวรายไตรมาส ซึ่ง
จดหมายข่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลส�ำคัญเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่ และโปรโมชัน่ ต่างๆ อีกทัง้ เพือ่ สร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทน
จ�ำหน่ายอีกด้วย
กลุ่มลูกค้า และช่องทางจ�ำหน่าย เป็นไปตามรูปแบบการบริโภค คือ
• ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือ ตลาดที่ผู้บริโภคซื้อยางเพื่อน�ำไปเปลี่ยนกับยางชุดแรกที่ติดมาพร้อมกับรถยนต์
ซึ่งกู๊ดเยียร์มีการจ�ำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายยางภายในประเทศ รูปแบบช่องทางจ�ำหน่ายหลักได้แก่
- ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ (Goodyear Autocare), กู๊ดเยียร์ อีเกิลสโตร์ และกู๊ดเยียร์ เซอร์วิส เซนเตอร์
- ผู้แทนจ�ำหน่ายค้าส่ง (Wholesale Dealer)
- ผู้แทนจ�ำหน่ายค้าปลีก (Retailer, Multi-Brand)
- โชว์รูมรถยนต์ (Car Showroom)
- โมเดิร์นเทรด (Modern Trade)				
• ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านโรงงานประกอบรถยนต์ ส�ำหรับใช้
เป็นยางชุดแรกที่ติดมาพร้อมกับตัวรถยนต์
• ตลาดต่างประเทศ (Export Market) เป็นการจ�ำหน่ายแก่บริษัทในเครือกู๊ดเยียร์ในต่างประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก กู๊ดเยียร์
ประเทศไทยเป็นโรงงานที่ส�ำคัญส�ำหรับผลิตเพื่อการส่งออกยางรถยนต์
ภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมของตลาดและของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมตลาด มีแนวโน้ม
เติบโตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2560 การแข่งขันในตลาดยางรถยนต์ทดแทนยังคงทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการแข่งขันทาง
ราคาของยางรถยนต์ระดับรอง
ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง กู๊ดเยียร์ฯยังคงมีผลงานที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นะการประสบความ
ส�ำเร็จในการขยายเครือข่ายศูนย์บริการ กู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ การเปิดตัวยางรุ่นใหม่ เอฟฟิเชี่ยนกริป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เอสยูวี เพื่อ
รองรับแนวโน้วเติบโตของตลาดรถกลุ่มเอสยูวี SUV ในระดับพรีเมี่ยม
นอกจากนี้เรายังมีการเติบโตในระดับที่ดีจากธุรกิจยางตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ เนื่องจากท�ำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้นในอนาคต
(2) ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน
ตลาดยางเครื่องบิน
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินในปี 2560 กู๊ดเยียร์ด�ำเนินแผนการตลาดที่มุ่งเน้นในด้านการสื่อสารความเป็นเลิศด้านการบริการ
ลูกค้า คุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิคที่เป็นมาตรฐานส�ำคัญที่เราได้ยืดมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
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กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจ�ำหน่าย
กลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มลูกค้าสายการบินในลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นสายการบินพาณิชย์ทั้ง
ในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และกลุ่มลูกค้าเครื่องบินส่วนตัว ช่องทางการจ�ำหน่ายมีทงั้ ตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก
ส�ำหรับตลาดต่างประเทศกระท�ำโดยการจ�ำหน่ายไปยังบริษทั ในเครือกูด๊ เยียร์ และโดยบริษัทกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบในประเทศนั้น ๆ ส่วนการ
จ�ำหน่ายในประเทศไทยจะกระท�ำโดยกูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) เองซึง่ ความต้องการของตลาดจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ ว
ในประเทศที่จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
กู๊ดเยียร์มีโรงงานส�ำหรับผลิตยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และหล่อดอกยางเครื่องบิน จ�ำนวน 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี
การจัดหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่าย
บริษัทจัดหาวัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตจากหลายแหล่ง วัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติ
จากศูนย์ทดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ กู๊ดเยียร์ อินโนเวชั่น เซนเตอร์ ประเทศ
ลักเซมเบอร์ก ก่อนที่จะน�ำมาใช้ในการผลิต วัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญในการผลิตได้แก่ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์
(Synthetic Rubber) เส้นใยสังเคราะห์ (Nylon Fabric) สารเคมีต่างๆ น�้ำมันผสมยาง ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) เส้นใยเหล็ก
(Steel Cord) เส้นลวดขอบยาง (Bead Wire) และวัตถุดิบอื่นๆ
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผู้ผลิตเป็นหลัก ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการจัดหา
วัตถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศร้อยละ 88 และจากต่างประเทศร้อยละ 12 เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย
แยกได้ดังนี้
สัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบแยกชนิดและสัดส่วนการจัดหา
การจัดหาภายในประเทศ/ต่างประเทศ
การจัดหาภายในประเทศ

รวมสัดส่วนการจัดหาภายในประเทศ
การจัดหาจากต่างประเทศ

ประเภทวัตถุดิบ

สัดส่วน (ร้อยละ)

เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric)
เส้นใยสังเคราะห์ (Polyester)
ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black)
สารเคมี/ น�้ำมันผสมยาง (Chemical, Oil Pigment)
เส้นลวดขอบยางและอื่น ๆ (Bead Wire)
เส้นลวดโครงยาง (Tire Wire Creel)
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)
ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)

5
9
5
16
3
6
6
38
88
1
1
3
6
1

เส้นลวดขอบยางและอื่น ๆ (Bead Wire)
เส้นใยสังเคราะห์ (Polyester)
สารเคมี/ น�้ำมันผสมยาง (Chemical, Oil Pigment)
ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)
เส้นลวดโครงยาง (Tire Wire Creel)

รวมสัดส่วนการจัดหาจากต่างประเทศ

12

รวมสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

100
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(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือ
การก�ำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
กู๊ดเยียร์ให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงาน ด้วยการยึดถือนโยบาย
คือ “การสนับสนุนด้านความปลอดภัยทั้งขณะปฏิบัติงาน หรือนอก
เวลางาน” และ “การรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน” ในฐานะที่
กูด๊ เยียร์เป็นองค์กรระดับโลกทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
กู๊ดเยียร์จึงปฏิบัติงานโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทั้งด้านกฎหมาย
และจริยธรรม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การรักษาสิ่งแวดล้อมในการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม บริษัทมีมาตรการจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดโดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ
(1) นโยบายการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ของเสียที่ไม่
เป็นอันตราย ได้แก่ พลาสติก และยาง เศษไม้ เหล็ก โลหะ และ
ของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ ผ้าปนเปื้อนน�้ำมัน สารเคมีหมดอายุ
น�้ำมันใช้แล้ว หลอดไฟใช้แล้ว ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ภาชนะ
ปนเปื้อน กระป๋องสี

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบปริมาณการปล่อยอากาศที่ระบายออก
จากปล่องระบายอากาศทีอ่ อกจากโรงงาน พารามิเตอร์ทตี่ รวจ ได้แก่
ปริมาณฝุ่น (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO),
ปริมาณค่าควันด�ำ (Opacity), ออกซิเจน (O2) โดยผู้ตรวจสอบ
จากภายนอกบริษัท ทุก ๆ 6 เดือน
ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และแนวทาง
แก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
กู๊ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2560 จากชุมชน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้ท�ำหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและส�ำนักงาน
เทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว
2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงและใช้
เวลาในการส่งมอบงาน
- ไม่มี -

กูด๊ เยียร์จดั การก�ำจัดของเสียทัง้ สองประเภทในโรงงานอย่างมีระบบ
โดยมีโรงก�ำจัดขยะส�ำหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพื่อขนย้ายไปก�ำจัด
ตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจ
สอบอิสระ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การผลิตสินค้าของ กูด๊ เยียร์จะไม่กอ่ มลพิษ
หรือส่งผลกระทบใด ๆ ทางด้านสิง่ แวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงโรงงาน
(2) การตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนก่อสร้างและเดินระบบในการบ�ำบัดน�้ำเสียที่
เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิต โดยระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบตกตะกอน
(Activated sludge) อีกทัง้ มีการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ หลังจากท�ำการ
บ�ำบัดจากระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียอีกขัน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าน�ำ้ ทีเ่ ราได้ปล่อย
ออกสู่ล�ำรางสาธารณะนั้นมีคุณภาพผ่านตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
พารามิเตอร์ที่ตรวจ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี
(BOD), ซีโอดี (COD), สารแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S), น�้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) โดยผู้ตรวจสอบภายนอก
ทุก ๆ 1 เดือน

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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3 ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำนินธุรกิจของบริษัท
(1) ความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษทั ต้องเผชิญกับความเสีย่ งทางการเงินทีส่ ำ� คัญได้แก่ ความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลีย่ น ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ ง
จากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่บริษัท
มีรายได้จากการขายในต่างประเทศ และรายการซือ้ จากต่างประเทศ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจาก
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝากไว้กับสถาบันการ
เงินและเงินลงทุนอื่น ความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดขึ้นจากการขาย
สินเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้
อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
อาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเฉพาะกรณี
บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนระยะสั้น บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการ
ฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะ
เวลาครบก�ำหนดไถ่ถอนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
บริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กิดจาก
ลูกหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจ�ำนวนมากรายที่ครอบคลุม
ถึงลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่ายและผู้บริโภค ฝ่ายบริหาร เชื่อ
ว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในลูกหนี้การค้ามากไปกว่า
จ�ำนวนที่ส�ำรองไว้เผื่อการเรียกช�ำระหนี้ไม่ได้
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษัท ฝากเงินไว้กับสถาบัน
ทางการเงินที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทจะจ�ำกัด
ความเสี่ยงโดยการกระจายเงินฝากไม่จ�ำกัดเฉพาะสถาบันการเงิน
แห่งใดแห่งหนึ่งและส�ำหรับเงินสดส่วนเกินจะน�ำไปลงทุนในเงิน
ลงทุนที่มีความเสี่ยงต�่ำหรือเงินลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ครบ
ก�ำหนดช�ำระ 90 วัน บริษัทไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ดังกล่าว
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและการเริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตยาง
เรเดียลส�ำหรับเครื่องบินที่จังหวัดปทุมธานี
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(2) ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งจากผู้ค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงคาร์บอนด์แบล็ค
เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญในการ
ผลิตยางรถยนต์ ซึง่ วัตถุดบิ ในแต่ละชนิดสามารถจัดหาได้จากผูผ้ ลิต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�ำหนด
นโยบายการ จัดหาวัตถุดิบและติดตาม ประเมินผล การบริหารการ
ใช้วัตถุดิบอย่างเป็นระบบ และจัดท�ำแผนรองรับกรณีเกิด ภาวะ
การขาดแคลนวัตถุดิบ หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัท
ร่วมมือกับบริษัทในเครือกู๊ดเยียร์ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน เพื่อ
ป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
และการผันผวนของราคา วัตถุดบิ ร่วมกัน ซึง่ จากความร่วมมือกันนี้
ท�ำให้บริษัทมีความมั่นใจในแผนรองรับปัญหาและความเสี่ยง และ
มั่นใจว่าสามารถรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบได้ ซึ่งจะลด
ความเสียหายต่อการผลิตของบริษัท
3.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด
(1) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment
Market: OEM)
ความเสี่ยงด้านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ
การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึ่งความต้องการใช้ยางรถยนต์ของ
ตลาด OEM ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจ
ยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศ
แม้ว่าตลาดนี้จะมีอัตราก�ำไรไม่มากเท่าตลาดยางรถยนต์ทดแทน
แต่ก็มีความส�ำคัญต่อกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เพราะผู้บริโภคมีแนว
โน้มที่จะเปลี่ยนยางใหม่ที่เป็นแบรนด์และชนิดเดียวกับที่ติดมากับ
รถยนต์
นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของยอดขายรถยนต์
ในประเทศในปี 2560 อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการยางของ
ตลาดรถยนต์โดยรวมในอนาคต ซึ่งกู๊ดเยียร์ได้ประเมินความเสี่ยง
ในจุดนี้ไว้แล้ว และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการเพิ่มยอด
จ�ำหน่ายในตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกค้าในอนาคตของตลาด
OEM เพิ่มมากขึ้น
(2) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market)
ความต้ อ งการใช้ ย างรถยนต์ ใ นตลาดยางรถยนต์ ท ดแทน
(Replacement Market) ขึ้นอยู่กับปริมาณรถยนต์ที่ยังใช้งานอยู่

ซึง่ มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในแต่ละปี รายได้หลักของกูด๊ เยียร์
มาจากการจ�ำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทนซึ่งมี
อัตราก�ำไรที่สูงกว่าตลาด OEM ดังนั้นตลาดยางรถยนต์ทดแทน
จึงมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก

3.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้หลักทรัพย์

บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จ�ำกัด ที่จด
ทะเบียนและตัง้ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา ถือหุน้ ของบริษทั จ�ำนวนร้อยละ
66.79 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ภายใต้
นอกจากนี้ ด ้ ว ยจ� ำ นวนผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยยางรถยนต์ ใ น การควบคุมของ บริษทั เดอะ กูด๊ เยียร์ไทร์แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี
ประเทศไทยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ท�ำให้การแข่งขันสูงขึน้ ตามไปด้วย โดยเฉพาะ จ�ำกัด ในการด�ำเนินกิจการและการบริหารงานของบริษัท บริษัท
การเข้ามาท�ำตลาดของยางรถยนต์ระดับรองและยางรถยนต์จาก ต้องอาศัยความร่วมมือกับบริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์ รับเบอร์
ประเทศจีน ซึ่งใช้กลยุทธ์การตัดราคาท�ำให้ภาวะการแข่งขันใน คอมปะนี จ�ำกัด ในด้านเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีทางด้าน
ตลาดดุเดือดมากยิ่งขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งคือราคาวัตถุดิบที่เป็นปัจจัย วัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
หลักของยุทธศาสตร์ด้านราคา ส่วนปัจจัยเสี่ยงจากภาวะความไม่ สารสนเทศและการบริหารงาน การพึ่งพานั้นบริษัทมีความเสี่ยงใน
แน่นอนทางการเมืองยังประเมินว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้น
ต่อการเติบโตของตลาดในปี 2561
หลักของบริษัท
เนื่องจากสภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอน กู๊ดเยียร์จะด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้น ในการขยายช่องทางการกระจาย
สินค้า เพิ่มความรู้จักแบรนด์ และรักษาความคล่องตัวในการปรับ
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและใหม่ และเพิ่ม
ความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดยางรถยนต์ทดแทน กู๊ดเยียร์
จะมุ่งเน้นการยกระดับของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ
นวัตกรรมและความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ เราจึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เพิม่ การสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคและตัวแทนจ�ำหน่ายให้มากขึน้ และริเริม่
แคมเปญส่งเสริมการขายที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนัก
ดี ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพสูง ของกู๊ด เยียร์ต ้อ งควบคู่ไ ปกั บ บริ ก าร
คุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด ดังนั้น
เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ บริษัทจะเน้นการ
ขยายเครือข่ายกูด๊ เยียร์ ออโต้แคร์ ซึง่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกูด๊ เยียร์
เป็นหลัก
ตลาดยางเครื่องบิน
ปัจจัยเสี่ยงส�ำหรับตลาดยางเครื่องบินในส่วนของตลาดส่งออก
เกี่ยวเนื่องกับสภาวะเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณ
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
อินเดีย ช่วยชดเชยการส่งออกในตลาดอื่น

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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4 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�ำคัญอื่น
4.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่

0107537001188 (เดิมเลขที่ บมจ. 365)

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน

โฮมเพจ

เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2909-8080-8
โทรสาร 0-2909-8097
www.goodyear.co.th

จ�ำนวนพนักงาน

839 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายยางรถยนต์ ยางเครื่องบินส�ำหรับตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก
และให้บริการหล่อดอกยางเครื่องบิน
74,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ทุนเรียกช�ำระแล้ว

74,000,000 บาท

หุ้นสามัญ

7,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

-ไม่มี-

รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

4.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 หรือ 0-2286-9999
โทรสาร 0-2286-5050
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 1101
ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2653-5555 โทรสาร 0-2653-5678

5 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
5.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน

74,000,000 บาท

จ�ำนวนทุนช�ำระแล้ว

74,000,000 บาท

หุ้นสามัญ

7,400,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

10 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท

GYT

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

5.2 ผู้ถือหุ้น
(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 14 มีนาคม 2561

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณืมีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
The Goodyear Tire & Rubber Company

จ�ำนวนหุ้น
4,942,418

ร้อยละ
66.79%

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการอออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานของบริษัท
- ไม่มี5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายเงินปันผลใดๆ ของบริษัทจะต้องกระท�ำภายในก�ำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ บริษัทจะแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือตีพิมพ์ประกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์
เงินปันผลให้เป็นไปตามจ�ำนวนของหุ้นและมีจ�ำนวนเท่ากัน
อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

1/01/2559
-31/12/2559

1/01/2558
-31/12/2558

1/01/2557
-31/12/2557

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

280

385

237

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

37.77

52.09

32.05

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

20

20

20

อัตรา Dividend Yield

4.44%

4.52%

4.88%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

53%

38%

62%

เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)

148

148

148

รอบผลประกอบการ
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7 โครงสร้างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อและต�ำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อ

ดร.ธีระพร
ศรีเฟื่องฟุ้ง

นายฟินบาร์
โอคอนเนอร์

นายพิพัฒน์
วรพิพัฒน์

นายแอนดรูว์
ไมเคิล คูเปอร์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล
(ด�ำรงต�ำแหน่งตามมติ
คณะกรรมการจากการ
ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2017 วันที่ 3
พฤศจิกายน 2560)
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล (ออก
จากต�ำแหน่งตามมติ
คณะกรรมการจากการ
ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2017 วันที่ 3
พฤศจิกายน 2560)
กรรมการ (แต่งตั้งตาม
มติคณะกรรมการจากการ
ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2017 วันที่ 3
พฤศจิกายน 2560)

จ�ำนวนครั้งที่เข้า จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุมสามัญ ร่วมประชุมคณะ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ปี 2560
ปี 2560
รวม 1 ครั้ง
รวม 4 ครั้ง

จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่เข้า
เข้าร่วมประชุม
ร่วมประชุมคณะ
คณะกรรมการ
กรรมการตรวจ
สรรหาและ
สอบ
ธรรมาภิบาล
ปี 2560
ปี 2560
รวม 4 ครั้ง
รวม 4 ครั้ง

1/1

4/4

-

4/4

1/1

4/4

-

-

1/1

4/4

-

4/4

-

1/4

-

-

นายโอลิเวอร์ โกลล์

กรรมการ

1/1

4/4

-

-

นายวีฮอง เค็ก

กรรมการ

1/1

4/4

-

-

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายชื่อ

นายอรรถพร
ข่ายม่าน

นายเย็บ ซู ชวน

นางสาวชนาพรรณ
จึงรุง่ เรืองกิจ

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล

จ�ำนวนครั้งที่เข้า จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุมสามัญ ร่วมประชุมคณะ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ปี 2560
ปี 2560
รวม 1 ครั้ง
รวม 4 ครั้ง

จ�ำนวนครั้งที่
จ�ำนวนครั้งที่เข้า
เข้าร่วมประชุม
ร่วมประชุมคณะ
คณะกรรมการ
กรรมการตรวจ
สรรหาและ
สอบ
ธรรมาภิบาล
ปี 2560
ปี 2560
รวม 4 ครั้ง
รวม 4 ครั้ง

1/1

4/4

4/4

-

1/1

3/4

3/4

3/4

1/1

3/4

3/4

3/4

หมายเหตุ
(1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
(2) นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี (Mr. Christopher Delaney) ลาออกจากคณะกรรมการ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560
(3) นายเย็บ ซู ชวน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ ธรรมาภิบาล ครัง้ ที่
4/2017 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
(4) นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2017 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
(1) กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์ และนายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
(2) โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ
(1) กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทมีจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเย็บ ซู ชวน
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
1. นายเย็บ ซู ชวน
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
3. นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
4. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
หมายเหตุ
นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ลาออกจากต�ำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ตามมติคณะกรรมการจากการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2017 เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
กรรมการบริหาร
รายชื่อและต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย (Sales Director)

7.2 ผู้บริหาร
1. นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย (Sales Director)

7.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร
ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
• ให้ค�ำแนะน�ำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะ
กรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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• ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
• จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
• เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอก
ที่ก�ำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
• ก�ำกับดูแลการจัดการบริษัท รวมถึงการจัดท�ำและการเก็บรักษาเอกสารที่ส�ำคัญของบริษัท
• ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
และติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิบัติต ามหลัก การดัง กล่าว รวมทั้ ง มี ก ารทบทวนการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ รกิ จ ของบริษัทให้
สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นน�ำต่างๆ เป็นประจ�ำ
• ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัท
• หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556) ให้นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและธรรมาภิบาล โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และ
ความเกี่ยวโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการท�ำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่น
ที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รบั เงินเดือนจากบริษทั เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ประธานกรรมการ

500,000 บาท

กรรมการอื่นที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือน
จากบริษัท

350,000 บาท / ต่อท่าน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

350,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท / ต่อท่าน

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

100,000 บาท

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

75,000 บาท / ต่อท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่นแล้ว โดยได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 49 วันที่ 25 เมษายน 2560
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(2) โบนัส
-ไม่มี(3) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี7.5 บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(1) จ�ำนวนพนักงาน
บริษัทมีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น
(2) จ�ำนวนพนักงานแต่ละสายงาน
พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
พนักงานประจ�ำฝ่ายผลิต

1

839 คน
114 คน
725 คน

(3) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2560 เป็นจ�ำนวน

570 ล้านบาท1

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
พนักงานของบริษัท อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการน�ำมาซึ่ง
ทีมที่ดีที่สุดและมีความสามารถ
บริษทั ให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พฒ
ั นาตนเอง
เพือ่ ยกระดับความสามารถ ความรู้ ทักษะเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 หน้า 30

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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8 การก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการ
ด� ำ เนิ น งานตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จด
ทะเบียนปี 2555 ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์จำ� นวน 5 หมวด
ดังนี้
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทปฏิบัติตามปรัชญาองค์กรที่ตราไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทส�ำหรับการปฏิบัติงานของเดอะกู๊ดเยียร์
ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ทั่วโลก ซึ่งคู่มือจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฉบับนี้ช่วยให้พนักงานของเราเข้าใจ
ว่าบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงและปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดีของเรา ควบคู่
ไปกับคุณค่าที่เรายึดถือ คือ การดึงดูด พัฒนา และคงไว้ซึ่งทีมที่
ดีที่สุดขององค์กร การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
และรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้บริโภค หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเหนือกว่าความคาดหมายเพื่อน�ำ
มาซึง่ ผลตอบแทนทีด่ ี โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ http://www.goodyear.
com/businessconductmanual/#/8/
พนักงานของเราทั่วโลก ยึดถือหนึ่งในคุณค่าของกู๊ดเยียร์ที่ส�ำคัญ
ร่วมกันประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ในขณะท�ำธุรกรรม
ส�ำคัญของบริษัท การเข้าร่วมประชุมส�ำคัญ หรือแม้กระทั่งการเข้า
ร่วมสัมนาทางธุรกิจที่ไม่เป็นทางการก็ตาม
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์
แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริษัทอเมริกัน บริษัทต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรมระดับสูงและการก�ำกับดูแลการรายงานทางการเงิน
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8.2 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการ
รายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บ คณะกรรมการบริ ษัท โปรดดู หัวข้ อที่ 7.1
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. เป็นผู้น�ำและบริหารบริษัทตามวิสัยทัศน์งานที่ได้รับมอบหมาย
2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ
บังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่
หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่มีสาระส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พย์ ก�ำ หนด และการด� ำ เนิ น การใด ๆ ตามที่
กฎหมายก�ำหนด
4. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการให้การประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
และการติดตามผล
6. คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจอนุมัติรายการดังต่อไปนี้
(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท
(2) ก�ำหนดจ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัท หรือบุคคลใดที่ท�ำกิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ท�ำการ
ประจ�ำหรือไม่ประจ�ำก็ได้
(3) ก�ำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบ
หมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไป
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ในการเข้าท�ำรายการต่อไปนี้ ให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ
ให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา
เป็นของบริษัท
(3) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการ

ธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น ในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมและก�ำหนดวาระการประชุม
ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน
ล่วงหน้า
ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล
และจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอส�ำหรับกรรมการที่จะ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส�ำคัญ
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็น
ธรรม องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุม
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการและประสานงานกับคณะกรรมการ จัดประชุม และจัด
ท�ำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม
ทะเบียนกรรมการ สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ ติดตามให้องค์กรมีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารตามค�ำ
นิยามของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลง และให้ทบทวนข้อมูลทุกปี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารตามที่ค ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ก�ำหนด
การปฐมนิเทศ การอบรม และพัฒนาความรู้กรรมการ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูล
ของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒนาความรู้ต่อการท�ำหน้าที่โดยเห็นว่า
กรรมการควรได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่ง
เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตรพื้นฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และ
ทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง (Self-Assessment) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินตนเองของกรรมการ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
(7) การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการ
ควบคุมภายใน
(8) การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูหวั ข้อที่ 7.1
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็น ไปตามกฎหมายและข้อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม
ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดัง
ต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
(3) ความเห็ น เกี่ ย วกับการปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลั ก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โปรด
ดูหัวข้อที่ 7.1
กรรมการสรรหาและธรรมภิบาลมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี กรณีกรรมการขอลาออกก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้
แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนให้อยู่ในต�ำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ
กรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากต�ำแหน่ง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมา
ภิบาลมีดังนี้
1. ประเมินและคัดเลือก หรือแนะน�ำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรรมการ
2. จัดท�ำหลักการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ และคัดและจัดหา
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการ
3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการทีอ่ นุมตั โิ ดยผูถ้ อื หุน้
4. พิจารณาและท�ำความเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
โครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงทักษะ
ของคณะกรรมการ เพือ่ ประสิทธิของคณะกรรมการทัง้ หมด
5. คัดเลือกกรรมการผูต้ อ้ งสับเปลีย่ นตัว ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ
7. พัฒนาและทบทวน อย่างน้อยปีละครัง้ หลักปฏิบตั งิ านและให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการ
8. พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับธรรมาภิบาลเป็นคราวๆ ไป
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานประจ�ำปี เกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะกรรมการ
10. ท�ำหน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีม่ อบหมายโดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป
ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรม
(7) การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการ
ควบคุมภายใน
(8) การปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจ
(4) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)
กรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ ด� ำ เนิ น การและจั ด การให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละปี บริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการอื่นเป็นกรรมการบริหารรายชื่อกรรมการบริหารในปี
2560 ประกอบไปด้วย
1. นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์

กรรมการผู้จัดการ

2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย

8.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั
(1) กรรมการอิสระ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
เพื่อให้ความเห็นอันเป็นอิสระเกี่ยวกับกิจการที่ส�ำคัญของบริษัท
บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวนสามท่านจากกรรมการจ�ำนวนเก้า
ท่าน หรือคิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 33.33 ตามจ�ำนวนขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
กรรมการอิสระของบริษัทมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเย็บ ซู ชวน
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังนี้
1. ไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
2. ไม่ถอื หุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็น
ลูกจ้าง หรือพนักงานทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั บริษทั ในเครือ
บริ ษัท ร่ วม บริ ษัท ที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ของบริ ษัท
นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ง
ในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) กระบวนการสรรหากรรมการ
บริษัทคัดเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอชื่อ เมื่อได้รับการพิจารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว จากนั้นผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
แต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ผูล้ งทุนรายย่อยสามารถใช้สทิ ธิของตน
ในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้มีความ
รู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายๆ ธุรกิจ
ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากับ
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

การเลือกและแต่งตัง้ คณะกรรมการจะกระท�ำในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. หนึ่งคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. การเลื อ กกรรมการอาจใช้ วิ ธี ก ารออกสี ย งลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสียง
แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาจะเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้ง
นั้น
ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุน้ และชือ่ กรรมการล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท www.goodyear.co.th/news และเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีต�ำแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ
8.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
บริษัทไม่มีการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้
8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทอย่างระมัดระวัง จะต้องรักษาข้อมูลและเอกสารของ
บริษัทไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ โดยจะต้องให้อยู่ในกรอบ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั น�ำข้อมูลภายใน
ทีม่ สี าระส�ำคัญของบริษทั ไปเปิดเผยหรือใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ข้อมูลที่ส�ำคัญจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎและระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท สรุป
ได้ดังนี้
• ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับ
กู๊ดเยียร์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
• ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น และ
• พนักงาน และ ผู้อาศัย หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท, แนะน�ำให้ผู้อื่น
ซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์แทนตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญ เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจ�ำปีเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์เปิดเผยต่อสาธารณชน
8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัทจ�ำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในที่ประชุมครั้งที่ 1/2017 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560 โดยก�ำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย

4526

จ�ำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของ
บริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1 ปี (ปี 2560)

2. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล

4174

-

3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล

4474

-

รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2560 (บาท)

ค่าสอบบัญชี

1,900,000

ค่าบริการอื่นๆ

ไม่มี

8.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
(1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 7.1
(2) รายงานผลการปฏิบัติ ความคืบหน้า การปฏิบัติตามหลั กการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี 5 หมวด ตามที่ ต ลาดหลั กทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย ประกาศเป็นแนวทางไว้
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รายงานประจ�ำปี 2560

• สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือ
หุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ข้อมูล
และแจ้งรายละเอียดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะจัดประชุม และ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระหรือเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในที่ประชุม
ครบถ้ วน โดยบริ ษัทได้จัด ส่ง หนัง สือ นัด ประชุมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อย
ก่อนวันประชุม 14 วัน และประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 3 วัน
ติดต่อกันล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม ก่อนการประชุม
สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วม
เสนอวาระการประชุม และส่งค�ำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจง
ในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ไปยังบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม
ในวั นประชุ ม บริ ษัทก�ำหนดให้ก รรมการบริษัททุก ท่าน รวมทั้ ง
กรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�ำถามต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น และบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถตรวจสอบได้ง่ายในภายหลัง อีกทั้ง
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ได้ซักถาม
ข้อสงสัย ซึ่งกรรมการของบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามในวันประชุม
ตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงเห็นชอบใน
ทุกวาระ บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้
ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดสรรเวลาการประชุมและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ถามค�ำถามและใช้สทิ ธิ
ในการเลือกกรรมการ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนมาประชุมและใช้สิทธิใน
การออกเสียงแทนได้ โดยสามารถเลือกมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการ
อิสระเป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้น
และบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการอิสระไปพร้อมกับเอกสาร

การแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ในระหว่างการประชุม บริษัทได้ให้ผู้
ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง ในการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษทั บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล
• การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทก�ำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสียไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
สามารถเข้าถึงคู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทาง
www.goodyear.ethicspoint.com
- แนวทางการปฏิบัติต่อคู่แข่งที่เป็นธรรม โดยบริษัท ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกของบริษัทคู่แข่ง บริษัทจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทก�ำหนดนโยบายต่อต้านการติดสินบน รวมถึงมีการฝึกอบรม
ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร ในทุกปีในรูปแบบของ
การอบรมออนไลน์ ซึ่งนโยบายดังกล่าวก�ำหนดขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States
Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และพระราชบัญญัติ
การติดสินบนแห่งราชอาณาจักรโดย “ห้ามมิให้ผู้ร่วมค้า ตัวแทน
ผู้จัดจ�ำหน่าย ของกู๊ดเยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับ
เงินโดยวิธีใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอม
จะรับ หรือรับสิ่งมีค่าใด ๆ แก่หรือจากบุคคลใดในสถานที่ใด ๆ ใน
โลกเพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ธุรกิจ หรือเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
ทีไ่ ม่เหมาะสม กูด๊ เยียร์จะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ หากโอกาส
ทางธุรกิจนั้นจะสามารถได้มาก็แต่โดยการให้เงินที่ไม่เหมาะสม
หรือผิดกฎหมาย ติดสินบน ให้ของขวัญ คืนเงินเพื่อเป็นส่วนลด
ให้เงินใต้โต๊ะ หรือให้สิ่งจูงใจในท�ำนองเดียวกัน”
- คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจ
สอบภายในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท
ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง
- บริ ษั ท จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางร้ อ งเรี ย นกลาง www.goodyear.
ethicspoint.com เพือ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียนในเรือ่ ง
ที่สงสัยว่าขัดแย้ง หรือขัดแย้งกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ผูแ้ จ้งข้อมูลจะได้รบั ความคุม้ ครอง และข้อค�ำถาม หรือข้อร้องเรียน
จะได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการพิจารณาแก้ไข
ต่อไป
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.goodyear.co.th รวมถึง
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีก
ด้วย เช่น แบบ 56 - 1, รายงานประจ�ำปี และงบการเงิน เพื่อให้ผู้
ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
ในรายงานประจ�ำปี บริษัทได้เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่า
ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย ประวัติ
ของคณะกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสม
อย่ า งรอบคอบทุ ก ครั้ ง รวมทั้ง มีการปฏิบัติต ามหลัก เกณฑ์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล / ความจ�ำเป็น ทุกครั้งเมื่อมีรายการเกิดขึ้นบริษัทจัดให้มี
คู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พนักงานของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบัติ
ในฐานะพนักงาน ผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมทั้งกฎหมาย จริยธรรม
และนโยบายของบริษทั พร้อมทัง้ รายงานให้ทางบริษทั ทราบ ในกรณี
ที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม และ
นโยบายของบริษัทดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้
ที่ www.goodyear.ethicpoints.com บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม
และส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ในรูปแบบ
Online Training เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหารทุกคนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว กรณีมีการท�ำ
รายการระหว่างกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็น
สาระส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด คณะกรรมการจะต้อง
พิจารณารายการดังกล่าว รวมถึงเปิดเผยรายการนั้นต่อตลาด
หลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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9

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibilities: CSR

9.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู้ผู้น�ำของอุตสาหกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทค�ำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 8 ข้อ คือ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8)
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัท
ได้ด�ำเนินการในสี่ด้านหลัก คือ
บุคลากร
สะท้อนถึงแนวทางการด�ำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม บริษัทให้ความสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และนอกเวลางาน ประสานไป
กับการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยียร์ที่ต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความเคารพต่อกัน
ผลิตภัณฑ์
สะท้อนถึงแนวทางการด�ำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้น�ำในตลาดกลุ่มเป้าหมาย
ที่เราเลือก ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนกลับมาสู่การเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งของบริษัท
สิ่งแวดล้อม
สะท้อนถึงแนวทางการด�ำเนินงานโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นความ
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมไปยังลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทสะท้อนถึงความรับผิด
ชอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ชุมชน
สะท้อนถึงแนวทางการด�ำเนินงานโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม กู๊ดเยียร์ให้การสนันสนุน และมุ่ง
รณรงค์ด้านความปลอดภัย เด็กและครอบครัว การบริการด้านการศึกษา และสุขอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าที่บริษัทยึดถือ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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9.2 การด�ำเนินงาน
(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความส�ำคัญ
• พนักงาน				
• ชุมชน
• ตัวแทนจ�ำหน่าย ผู้บริโภค
• ภาครัฐ
• ผู้ถือหุ้น
• ผู้ผลิตวัตถุดิบ
• สื่อสารมวลชน
• NGO
(2) การด�ำเนินงาน
• สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
พันธกิจของบริษัทที่ยึดถือ คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน การสนับสนุนสุขภาพอนามัยที่ดี และความปลอดภัยทั้งใน
และนอกเวลางาน ในฐานะองค์กรที่มีการด�ำเนินงานทั่วโลก บริษัท
จะด�ำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
ในการด�ำเนินงาน บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บริษัท
ปรารถนาให้พนักงานของบริษัทอยู่ในสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่
ปลอดภัย และมั่นคง เราจึง:
- ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกู๊ดเยียร์ที่
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการปฏิบัติงานทั่วโลก
- พัฒนาการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่พัฒนาประสิทธิผลในการด�ำเนินงานให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพในการผลิต และผลิตภัณฑ์
- ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในการตัดสินใจ และการด�ำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
- ส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งปลอดภั ย เมื่ อ เก็ บ รั ก ษา
ไว้อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกับคู่ค้าเกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
- ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การใช้พลังงาน โดยลดจ�ำนวนการใช้นำ�้
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การก่อให้เกิดของเสีย สภาพอากาศ การจ�ำกัดการปล่อยก๊าซ
ควบคู่ไปกับกระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการ
ประหยัดพลังงานตลอดอายุการใช้งานของยาง
- สนับสนุน และให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับส�ำนึกรักษาสิง่ แวดล้อม
และการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการ
ท�ำให้ที่ท�ำงานปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี
- จัดพิมพ์รายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับเป้าหมายและความส�ำเร็จด้าน
ความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บรรลุวตั ถุประสงค์รว่ มกันด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมของ
พนักงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลก
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การเลือกปฏิบัติ
กู๊ดเยียร์มีนโยบายต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ
รักษาไว้ซึ่งสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการล่วงเกิน และการเลือก
ปฏิบัติโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย เนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อ
ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ อายุ ความพิการ หรือ
ความแตกต่างด้านอื่น ๆ พนักงานที่ถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบัติ
โดยมิ ช อบด้ วยกฎหมาย มี สิท ธิ ที่ จ ะรายงานถึ ง การถู ก คุกคาม
ดังกล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในสถาน
ที่ปฏิบัติงานของตนได้ทันที และการรายงานทุกเรื่องจะต้องถูก
สอบสวนพิจารณา
- การจ้างงาน
พนักงานของบริษัทต้องเข้าท�ำงานโดยสมัครใจ และห้ามไม่ให้มี
การใช้แรงงาน บังคับ หรือการค้าแรงงานมนุษย์ทุกรูปแบบ
- การใช้แรงงานเด็ก
กู๊ดเยียร์มีนโยบายไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการใช้
แรงงานเด็ก และห้ามใช้ประโยชน์จากแรงงานเด็กอย่างเอาเปรียบ
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ยังสนับสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา และ
โครงการอื่นในลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายก�ำหนด
- เสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรต่าง ๆ
พนักงานมีสทิ ธิเ์ ลือกทีจ่ ะเข้าร่วมในองค์กรใดๆ (เช่น สหภาพแรงงาน)
หรือถอนตัวจากองค์กรที่เข้าร่วมได้ พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมี
สิทธิในการเข้าร่วมเจรข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการการจ้างได้

โดยบริษัทให้การสนับสนุนการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง รวมทั้งการ
พิจารณาจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ พนักงานจะไม่ถูกเลิกจ้าง คุกคาม หรือ
เลือกปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
- ชั่วโมงการท�ำงาน และค่าจ้าง
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด
เกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงท�ำงาน
- ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับอาชิวอนามัย และความปลอดภัย
ของพนักงานอยู่เสมอ ด้วยการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ หรือความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในสถานที่ท�ำงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งถือ
เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดของบริษัท
- ห้องนมแม่
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนพนักงานผู้หญิงที่เพิ่งกลับมาจาก
การคลอดบุตร กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ในความปลอดภัย สุขอนามัย และความเป็นส่วนตัวในการปั๊มนม
ให้บุตรในที่ท�ำงานของพนักงานซึ่งเพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นมารดา
บริษัทฯจึงได้จัดหาห้องนมแม่เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้ได้ใช้ห้องใน
การปั๊มนม โดยในห้องนี้ประกอบไปด้วยตู้เย็นซึ่งมีไว้ส�ำหรับแช่นม
แม่โดยเฉพาะ อ่างล้างมือ โต๊ะและโซฟา และจากการส�ำรวจความ
คิดเห็นของพนักงานต่อการมีห้องปั๊มนมนี้พบว่า พนักงานส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญในเรื่อง
นี้ ถึงแม้พนักงานที่ให้ความเห็นเรื่องนี้จะเป็นผู้ชายหรือไม่ได้เป็น
มารดาที่กลับมาจากการคลอดบุตรก็ตาม
- คู่ค้าของบริษัท
กูด๊ เยียร์เลือกทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ ทีป่ ฏิบตั ติ าม มาตรฐานแรงงาน
ในระดับเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท
• พันธสัญญาด้านความซื่อสัตย์
- นโยบายด้านจริยธรรมของบริษัท
บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับพันธกิจของบริษัท
ที่จะเป็นผู้น�ำด้านความซื่อสัตย์ และสื่อสารชัดเจนไปยังพนักงาน
ของบริษัทในทุกระดับงานเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

- คู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
กู๊ดเยียร์จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจไว้ 26 ภาษา
ส�ำหรับพนักงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลก ซึ่งคู่มือนี้รวบรวมมาตรฐานจรรยา
บรรณทางธุรกิจ และข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ โดย
พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย
และจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว พนักงานของบริษัทจะได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่แรกเริ่มปฏิบัติ
งาน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข้อกังวลให้บริษัททราบ
ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรมในทุกปี
- คู่มือจรรยาบรรณของผู้จัดหา
นอกจากบริษทั เองแล้ว กูด๊ เยียร์ยงั ก�ำหนดให้ผทู้ ที่ ำ� ธุรกิจกับกูด๊ เยียร์
ซึ่งหมายถึงผู้จัดหา ผู้รับเหมา องค์กรธุรกิจอื่นจะต้องอ่านและ
ท�ำความเข้าใจจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ และ
ระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวจากเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยเฉพาะผู้จัดหาวัตถุดิบจะต้องให้ค�ำรับรองว่าจะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้อง
สิง่ แวดล้อม การขัดแย้งทางผลประโยชน์ สุขอนามัย ความปลอดภัย
การให้ของขวัญ การใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์
- การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
กูด๊ เยียร์จดั ให้มกี ารฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง
ให้กับพนักงานรายเดือนทั่วโลก การฝึกอบรมมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติ
งานทีส่ อดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงกระบวนการประเมินความเสีย่ ง ของบุคคลภายนอก
ที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วย พนักงานที่พบเหตุการณ์ หรือสงสัยว่าได้
พบเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัทจะต้อง ท�ำการ
รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสายด่วนจริยธรรมของบริษัท ซึ่ง
เป็นเบอร์โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน หรือผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ต พนักงานสามารถเลือกเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็ได้ ทุก
ข้อร้องเรียน จะได้รับการตรวจสอบและหากยืนยันว่ามีการกระท�ำ
ฝ่าฝืนจริง ผูก้ ระท�ำผิดจะต้องถูกพิจารณา ทางวินยั อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ กู๊ดเยียร์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะไม่มีการกระท�ำ
โต้ตอบใด ๆ ข้อมูลด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม จากกระบวนการผลิต
บริษัทได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.3

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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(FCPA) ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานและ
ตัวแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้มีสัญชาติหรือพ�ำนักอาศัย
กู๊ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2560 จากชุมชน ในสหรัฐอเมริกา และ ผู้ที่ท�ำงานในบริษัทลูกในต่างประเทศของ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้ท�ำหนังสือเพื่อตรวจสอบ บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา บริษัท ได้จัดท�ำสายด่วนความซื่อสัตย์
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ส� ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละ ของกู๊ดเยียร์ เพื่อรายงานการประพฤติผิดที่น่าส่งสัย หรือการ
ละเมิดนโยบายบริษัท กฎหมาย หรือระเบียบ www.goodyear.
ส�ำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว
ethicspoint.com
ข้อเรียกร้องทางด้านอื่นที่เป็นประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย
ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรม
-ไม่มีเกี่ ย วกั บ นโยบายต่ อ ต้ า นการติ ด สิ น บนดั ง กล่ า วตามหลั ก สู ต ร
9.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) ออนไลน์ทบี่ ริษทั ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงมีการสือ่ สารให้พนักงาน
รั บ รู ้ อย่ า งต่ อเนื่ องผ่ า นการประชุ ม พนั ก งานประจ� ำ เดื อน ตาม
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงแนวทางความ นโยบายดังกล่าว ก�ำหนดให้บริษทั จัดท�ำ Due Diligence Checklist
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นไปตามหลักการแปดข้อของตลาด เพื่อประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ตัวแทนจ�ำหน่าย ที่ปรึกษา หรือ
หลักทรัพย์ ซึ่งกู๊ดเยียร์ฯได้มีคณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อ บุคคลภายนอกทีด่ ำ� เนินการในฐานะตัวแทนของบริษทั ว่ามีลกั ษณะ
สังคมโดยเฉพาะ และในปีพ.ศ. 2560 กู๊ดเยียร์ฯจัดท�ำกิจกรรม การด�ำเนินงานที่มีความเสี่ยง หรือควรเฝ้าระวังเกี่ยวกับนโยบาย
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ การสานต่อ ต่อต้านการทุจริต หรือการให้สินบนหรือไม่ คณะกรรมการบริษัท
โครงการพัฒนาเยาวชน โดยการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ การบริจาค มีหน้าทีด่ แู ลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว และให้เป็นไปตาม
สิ่งของเครื่องใช้ และงานจิตอาสาเพื่อชุมชน ณ สถานแรกรับเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริต
หญิงบ้านธัญญพร การร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย คอร์รัปชั่น และได้มอบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อ ด�ำเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท การสอบทาน
ด�ำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน (Work-intergrated รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
Leaning : WiL) และการจัดกิจกรรมร่วมปลุกจิตส�ำนึกเรื่องการ ภายนอกของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี
ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวัน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานในเรื่องของระบบ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท
สงกรานต์
9.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

การสอบทานระบบควบคุมภายใต้กฎหมาย Sarbanes Oxley Act
(SOX) ของสหรัฐอเมริกา (Internal Controls) และการตรวจสอบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท
การคอร์รัปชั่น
9.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการติดสินบนของกูด๊ เยียร์กำ� หนดไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจของกูด๊ เยียร์ นโยบายดังกล่าวห้ามไม่ให้พนักงาน
คู่ค้า ตัวแทนจ�ำหน่ายของ กู๊ดเยียร์ เสนอ ให้ รับ หรือยอมรับ
การจ่ายเงิน หรือของที่มีมูลค่าที่ไม่เหมาะสมแก่หรือจากผู้ใด การ
ให้สินบน ของขวัญ การได้เงินคืน เงิน สินบนหรือการชักจูงอื่น
ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ ซึ่ง ธุรกิจ หรือการ
ได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เราจะถอน ตัวจากโอกาสทาง
ธุรกิจที่ได้มาด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย และ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศ
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รายงานประจ�ำปี 2560

10 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ ซึ่งผ่าน
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความ
เสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ มีการตัง้ เป้าหมาย การปฏิบัติ
งานซึ่ ง ควรจะปฏิ บัติไ ด้จ ริง และมีการวัด ผลอยู่เ สมอ มี ก ารจั ด
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายป้องกันการกระท�ำที่อาจขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัทให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท
บริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องการสร้างระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มุง่ เน้นให้มกี ารควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษัทได้มอบหมายให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลและสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้อง
ทรัพย์สนิ ของบริษทั และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความ
เป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท งบ
การเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย บริ ษัท ปฏิ บั ติ ตามนโยบายบั ญ ชี อย่ า งสม�่ำเสมอ
บริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินของบริษัทด้วยความระมัดระวังรวม
ทัง้ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารด� ำ รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ
เชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่
ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้ก�ำชับให้ฝ่ายบริหารด�ำเนิน
การในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตามความเป็นจริง
เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯได้ให้ความส�ำคัญ
และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ บริษทั ยังไม่จดั ตัง้ หน่วยงาน
ขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูล
ได้ที่ โทร. 0-2909-8080 อีเมล์ GYTH_COSC@goodyear.com
หรือที่ http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp

บริษัทเชื่อมั่นว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเพียงพอที่
จะป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากกรณีที่
ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจเพียงพอ บริษัท
ไม่พบข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมี
ระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนิน
การของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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10.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไป
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่ม-ี
10.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ Ms. Maxine Mae
J. Escoto ต�ำแหน่ง Internal Audit Manager ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทจะ
ท�ำการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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11 รายการระหว่างกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยใน
เครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 66.79 ของจ�ำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทั่วไป
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก) รายได้จากการขาย
พ.ศ. 2560
/บาท

พ.ศ. 2559
/บาท

บริษัทใหญ่

465,211,271

406,423,492

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

1,801,392,879

1,642,592,056

2,266,604,150

2,049,015,548

5,357,821

4,267,109

5,357,821

4,267,109

รายได้จากการขายสินค้าส�ำเร็จรูป

รายได้จากการขายเครื่องจักรและอะไหล่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ข) การซื้อสินค้าและบริการ
พ.ศ. 2560
/บาท

พ.ศ. 2559
/บาท

183,858,663

132,144,468

288,687,390

361,907,849

472,546,053

494,052,317

บริษัทใหญ่

394,324,234

22,544,473

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

26,545,475

9,509,164

420,869,709

32,053,637

180,487,608

171,300,561

19,838,334

31,096,444

172,637,191

199,805,082

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป
บริษัทใหญ่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ซื้อเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักร

ค่าสิทธิทางการค้า
บริษัทใหญ่
ค่าบริการทางด้านเทคนิคการผลิต
บริษัทใหญ่
ค่าบริหารจัดการ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
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ค) ยอดค้างช�ำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

พ.ศ. 2560
/บาท

พ.ศ. 2559
/บาท

บริษัทใหญ่

113,654,311

138,563,852

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

425,349,335

375,219,844

539,003,646

513,783,696

บริษัทใหญ่

49,498,597

1,382,208

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

36,127,471

34,851,840

85,626,068

36,234,048

บริษัทใหญ่

33,391,020

30,510,245

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

62,453,623

49,649,162

95,844,643

80,159,407

192,756,646

41,123,209

32,025,843

32,405,753

224,782,489

73,528,962

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น

พ.ศ. 2560
/บาท
28,880,156

พ.ศ. 2559
/บาท
37,966,451

เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

9,980,346

9,940,881

38,860,502

47,907,332

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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12 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
1. ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน 3 ปี

รายการ

(หน่วย: พันบาท)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

192,878

1,011,225

1,268,169

0

65,000

82,000

915,176

832,505

893,048

0

0

0

สินค้าคงเหลือ, สุทธิ

853,489

748,572

616,513

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

90,278

159,539

102,934

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5,517

7,195

7,885

0

0

0

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

3,429,151

2,456,845

2,185,195

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ

600

676

1,195

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

188,902

3,088

3,191

รวมสินทรัพย์

5,675,992

5,284,645

5,160,131

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,421,450

1,000,747

1,013,620

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

14,123

18,490

9,422

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

39,259

51,366

62,396

0

0

0

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

5,317

6,395

4,457

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,480,149

1,076,999

1,089,894

0

2,145

9,537

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

187,768
187,768

181,875
184,021

155,489
165,027

รวมหนี้สิน

1,667,917

1,261,020

1,254,921

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะครบก�ำหนดภายใน 1 ปี

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองเงินทุนสะสมและเงินบ�ำเหน็จพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ
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(หน่วย: พันบาท)

รายการ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ทุนจดทะเบียน ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วเต็มมูลค่า

74,000

74,000

74,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

92,000

92,000

92,000

ก�ำไรสะสม
- จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฏหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร

7,400
3,834,674

7,400
3,850,225

7,400
3,731,811

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

4,008,074

4,023,625

3,905,211

รายได้จากการขาย

4,000,311

3,898,203

3,970,576

ต้นทุนขาย

(3,227,379)

(3,005,131)

(3,108,505)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(558,716)

(555,330)

(499,154)

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น ๆ

0

0

0

9,128

16,327

12,854

(45,835)

1,785

107,359

0

0

0

ภาษีเงินได้

(39,464)

(76,340)

(97,645)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี

138,044

279,514

385,485

18.65

37.77

52.09

132,449

266,414

399,906

รายได้อื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

ปี 2560

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.39

2.62

2.73

เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

0.66

1.63

1.91

เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

0.22

0.26

0.59

เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Account
Receivable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

5.25

5.01

5.36

วัน

68.61

71.85

67.20

เท่า

4.03

4.40

4.80

วัน

89.35

81.77

75.06

วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory
Turnover
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

ปี 2558

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Accounts Payable
Turnover
ระยะเวลาช�ำระหนี้

3.17

3.54

4.01

วัน

113.59

101.84

89.70

วัน

Cash Conversion Cycle

44.37

51.78

52.56

วัน

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น

19.32

22.91

21.71

ร้อยละ

อัตราก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

3.45

7.17

9.71

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

3.44

7.05

10.20

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

2.52

5.35

7.82

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

12.70

21.05

28.50

ร้อยละ

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

0.73

0.75

0.81

เท่า

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

0.42

0.31

0.32

เท่า

107.21

52.95

38.39

ร้อยละ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
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13 การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
13.1 ภาพรวม
0
ในปี 2560 แม้วา่ จะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจากสินค้าระดับรองใน
ตลาดทดแทน (Replacement Market) กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย
มุ่งเน้น การก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ การเติบโตระยะยาว โดยในปีนบี้ ริษทั ฯ
ได้มีพัฒนาตราสินค้าอยู่ในต�ำแหน่งที่แข็งแกร่งเพื่อเป้าหมายการ
เติบโตตามทีว่ างแผนไว้
ส่วนในตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market)
ยอดขายของกูด๊ เยียร์ฯยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย และเติบโตตามจ�ำนวน
การผลิตรถยนต์ทมี่ ากขึน้
การขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายถือเป็นกลยุทธ์หลักในการเติบโต
บริษทั ฯเปิดศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ ออโต้แคร์ เพิม่ อีก 12 สาขา โดยเปิด
ให้บริการตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศเพื่อให้บริการแก่กลุ่ม
ผูบ้ ริโภค ศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ ออโต้แคร์เป็นแหล่งส�ำคัญในการสร้าง
รายได้และการเติบโตด้านยอดขายให้กับกู๊ดเยียร์เป็นอย่างมาก
รวมไปถึง การสร้างแบรนด์กู๊ดเยียร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
นอกจากนัน้ กูด๊ เยียร์ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ในการพัฒนามาตรฐานทีมงานช่าง
เทคนิคให้กบั ศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ ออโต้แคร์อกี ด้วย
โครงการการลงทุนโรงงานผลิตยางเรเดียลส�ำหรับเครื่องบินนั้นมี
ความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงการนี้ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่
โครงการได้รบั การอนุมตั ใิ นปี พ.ศ. 2560 ซึง่ โครงการระยะแรกจาก
3 ระยะจะเริม่ ด�ำเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2561 เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด เนือ่ งจากเครือ่ งบินพาณิชย์ได้มกี ารปรับเปลีย่ นมา
ใช้ยางแบบเรเดียล (radial tire) แทนยางแบบธรรมดา (bias tire)

เป็นร้อยละ 3 เนื่องจากยอดขายส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขณะ
ที่ยอดขายภายในประเทศลดลง
2) ต้นทุนต่อยอดขาย : ต้นทุนต่อยอดขายส�ำหรับงวดประจ�ำปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 81 เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับต้นทุนขายของปี 2559 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบประเภทยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น
รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารที่เกิดขึ้นส�ำหรับงวดประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 รวม 559 ล้านบาท
4) สินทรัพย์ : บริษัทมีสินทรัพย์รวมส�ำหรับงวดประจ�ำปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 5,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 391
ล้านบาทจากงวดประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิด
เป็นร้อยละ 7 เนื่องจากการจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ส�ำหรับ
โครงการลงทุนผลิตยางเครื่องบิน
5) ก�ำไรสุทธิ : บริษัทมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 138 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2559 จ�ำนวน 141 ล้านบาท คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ
51 เนื่องจากสาเหตุหลักด้านราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

โดยสรุปการผลิตและการจ�ำหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยางในปี 2560 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ยงั
ขยายตัวได้ดี แม้ในสภาวะทีม่ กี ารแข่งขันสูง และมีความผันผวนของ
ราคาวัตถุดบิ ส่วนธุรกิจสายผลิตภัณฑ์ยางเครือ่ งบินยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จากการขยายตัว
ของสายการบินในภูมภิ าค
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานปี 2560
1) รายได้จากการขาย : บริษทั มีรายได้จากการขายส�ำหรับงวดประจ�ำ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 4,000 ล้านบาท ซึง่ เพิม่
ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2559 จ�ำนวน 102 ล้านบาท หรือคิด
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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13.2 ผลการด�ำเนินงาน
(1) สภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานลดลง จากยอดขาย
ที่เติบโตเพียงเล็กน้อย บริษัทปรับปรุงระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยดีขึ้น
จาก 71.85 วันในปี 2559 เป็น 68.61 วันในปี 2560 ระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 81.77 วันในปี 2559 เป็น 89.35 วัน
ในปี 2560 นอกจากนี้การหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก
51.78 วันในปี 2559 เป็น 44.37 วันในปี 2560
(2) ความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราส่วนก�ำไรขัน้ ต้นทีร่ อ้ ยละ 19.32 ในปี 2560 ลดลง จากปี 2559
ซึ่งมีอัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 22.91 เนื่องจากบริษัทได้รับ
ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
(3) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละอั ต ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรปี 2560 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจาก
ก�ำไรสุทธิลดลง
(4) นโยบายทางการเงินน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.42 เท่าในปี 2560 เพิ่ม
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีอัตราส่วนเป็น 0.31 เท่า
(5) สรุป
บริษัทได้รับผลกระทบทางด้านต้นทุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัตถุดบิ หลัก คือ ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ขณะทีบ่ ริษัท
ยังท�ำยอดขายได้ดี มีอตั ราการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา รวมถึง
บริษทั ยังคงปรับปรุงระบบการจัดเก็บหนีเ้ พือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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13.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ในปี 2561 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยางยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม
รถยนต์ภายในประเทศ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน ยังมี
แนวโน้มขยายตัวดี จากแนวโน้มในภูมิภาคเอเชียที่ธุรกิจการบิน
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ปริมาณของจ�ำนวนเครื่องบินใน
ประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดียเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัท
ยังคงเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจมีผลต่อ สภวะเศรษฐกิจ และการ
ขยายตัวของตลาด อันเนื่องมาจาก
• ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
• ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค
• การเปลี่ยนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพย์สิน และอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

14

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน www.
sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท http://www.goodyear.co.th/
about/investor_relations.asp

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr.Finbarr O’Connor)

รายงานประจ�ำปี 2560
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1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
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อายุ (ปี)

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

หลักสูตรกรรมการ: DCP
(182/2013), Thai IOD

Master of Marketing Melbourne Business
School (Melbourne
University), Australia

Bachelor of Business University of Southern
Queensland, Australia

ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา),
University of Missouri, USA

การศึกษา
-

-

-

-

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่างผู้
บริษัท (%)
บริหาร

1. ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ต�ำแหน่ง

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

2550 - 2553

2553 – 2556

บริษทั เกลือพิมาย จ�ำกัด
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ำกัด
บริษัท เอกชัยอีเกิ้ล จ�ำกัด
บริษทั เอกชัย เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จ�ำกัด

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
Asean Consumer and Goodyear (Thailand) Public
Company Limited
OE Director
Consumer Marketing Ford Motor Company, Asia Pacific
Director, Asia Pacific
and Africa

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล
2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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4. นายแอนดรูว์ ไมเคิล คูเปอร์
(Mr. Andrew Michael Cooper)
กรรมการ
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3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

General Management, INSEAD, France/Singapore

General Management,
Ashridge, UK

BTEC/EITB Engineering,
University of Hertfordshire

หลักสูตรกรรมการ: DCP
222/2016, Thai IOD

บริหารธุรกิจ (BBA)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

MSIT and IMBA, University
of Denver, USA

-

-

-

-

2560 - ปัจจุบัน Sales Director (Thailand) บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
2555 - 2560 General Manager
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
Aviation Tires-Asia
Pacific
Asia Pacific Aviation
PBU
2554 - 2555 Supply Chain Director บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
2551 - 2554 Product Supply Chain บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
Director - ASEAN
Unilever Thai Trading Company
2550 - 2551 Regional Customer
Service Manager
Limited
2557 – ปัจจุบัน Managing Director
Goodyear Corporation
(ASEAN)
2555 – 2557 Vice President
Kodak Corporation

049

รายงานประจ�ำปี 2560

50

6. นายวีฮอง เค็ก
(Mr. Wee Hong Kek)
กรรมการ
7. นายอรรถพร ข่ายม่าน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

74

43

5. นายโอลิเวอร์ โกลล์
(Mr.Oliver Gloe)
กรรมการ

หลักสูตรกรรมการ: DCP &
DAP, Thai IOD

Associateship in
Accounting Western
Australia Institute of
Technology, (Now - Curtin
University of Technology)

LL.B. (Hons)
National University of
Singapore
Associate Member of The
Institute of Chartered
Accountants in Australia

MBA in International
Management, Thunderbird

Bachelor’s Degree,
European University,
Switzerland

-

-

-

-

-

-

2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2535 - 2539 กรรมการผู้จัดการ

2557 – ปัจจุบัน Vice President
Finance, Asia Pacific
2556 - 2557 Director, Finance
Planning & Analysis
and Strategy, EMEA
Chief Finance Officer,
2554 - 2556 Europe and
Mediterranean
2556 - ปัจจุบัน Senior Counsel,
ASEAN

ส�ำนักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

Goodyear Orient Company (Private)
Limited

General Cable

The Goodyear Tier&Rubber Company

The Goodyear Tier&Rubber Company

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

41

9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

050

69

8. นายเย็บ ซู ชวน
(Mr. Yeap Swee Chuan)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล

DAP, (2005), Thai IOD

DCP, (2005), Thai IOD

Diploma of Japanese language – Bunka Institute of
College, Tokyo, Japan

Bachelor of Business
– Kasetsart University,
Bangkok

หลักสูตรกรรมการ:
DCP, Thai IOD
MBA with an emphasis in
Finance – Webster
University Bangkok
campus, Bangkok

ปริญญาตรี (Industrial
Management and
Engineering), Massey
University ประเทศนิวซีแลนด์

-

-

-

-

2547 – ปัจจุบัน Vice President

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี
จ�ำกัด

2539 - ปัจจุบัน ประธาน และ
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท

36

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการบริษัท Advance
for Corporate Secretaries
(1/2560), สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย

หลักสูตร เลขานุการบริษัท
CSP (2013), Thai IOD
EMT (2013), Thai IOD
CRP (2013), Thai IOD

สามัญสมาชิก
เนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

-

2556 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และที่
ปรึกษากฎหมาย
2553 – 2556 พนักงานสัญญา ฝ่าย
สัญญาโครงการ
2547 – 2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

31 ปี

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

Certified Public Accountant (CPA), Certified Information Systems Auditor (CISA)

ประสบการณ์ 8.5 ปีในฐานะเป็น the Advisory Practice ของบริษัท Ernst & Young Philippines ในด้านการสอบทานงบการเงิน งาน
ตรวจสอบภายใน งานระบบควบคุมภายใน (SOX) การจัดท�ำรายงานอิสระ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

1 มีนาคม 2559

อายุ

การศึกษา

การฝึกอบรม/วุฒิบัตร

ประสบการณ์ท�ำงาน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

Internal Audit Manager, APAC

ต�ำแหน่ง
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Ms. Maxine Mae J. Escoto

ชื่อ

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 2
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