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คณะกรรมการบริษัท

จากซ้ายไปขวา

นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)
นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์
นายเย็บ ซู ชวน (Mr.Yeap Swee Chuan)
นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O’Connor)
ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง (ประธานกรรมการ)
นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี (Mr. Christopher Delaney)
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)
นายอรรถพร ข่ายม่าน
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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สาส์นประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ทุกท่าน

“

ปี พ.ศ. 2559
เป็นปีที่กู๊ดเยียร์ด�ำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยครบรอบ 48 ปี เป็นปีที่
มีเหตุการณ์อันน่ายินดีควรแก่
การเฉลิมฉลองหลายประการ
ประการแรก คือ การที่บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จ�ำกัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รบั เลือกให้เป็นบริษทั ยางทีไ่ ด้รบั ความนิยม
สูงสุดของโลก จากการส�ำรวจของนิตยสารฟอร์จูนนับเป็นปีที่ 4
ติดต่อกัน ในขณะที่นิตยสารไทม์ได้จัดอันดับให้ยางรถยนต์ต้นแบบ
รุ่นอีเกิ้ล-360ของกู๊ดเยียร์เป็นหนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี
2016 ที่มีส่วนช่วยให้โลกน่าอยู่ ล�้ำสมัย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความ
สนุกสนานในการใช้งานมากยิ่งขึ้น และนี่คือหนึ่งในหลายๆ รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจส�ำหรับพวกเราทุกคน
ในขณะที่ กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการโดยสาร
และการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้กู๊ดเยียร์ได้รับการยอมรับว่า
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางชั้นน�ำของอุตสาหกรรมยานยนต์
นอกจากนี้ธุรกิจยางเครื่องบินก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักที่สร้างความ
ส�ำเร็จให้กับบริษัทกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เราคาดการณ์อัตราการ
เติ บ โตที่ เ ข้ ม แข็ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของอุ ต สาหกรรมการบิ น ในทั่ ว
ภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิค ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่
ผ่านมา ผู้ถือหุ้นของเราได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อการลงทุนแบบระยะ
ยาวด้วยการอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตยางเรเดียล
ส�ำหรับเครื่องบินขึ้นในประเทศไทย การลุงทนครั้งนี้ท�ำให้เรามีข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
บริษัทในฐานะผู้ผลิตยางเครื่องบินชั้นน�ำของโลก
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”

อีเกิ้ล -360

นอกจากนี้ เรายังมีความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับ คุณชนาพรรณ
จึงรุ่งเรืองกิจ ซึง่ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานบริษทั ไทย
ซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ�ำกัด มาร่วมงานกับเราในต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คุณชนาพรรณมีความ
เชี่ ย วชาญด้ า นการบั ญ ชี แ ละการเงิ น และมี ป ระสบการณ์ อ ย่ า ง
ยาวนานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เราจึงเชือ่ มัน่ ว่า คุณชนาพรรณจะ
เป็นอีกหนึง่ ในผูท้ นี่ ำ� พาบริษทั สูค่ วามส�ำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ผมจึงอยากขอเชิญชวนให้พวกเราร่วมฉลองความส�ำเร็จของปี
2559 ในฐานะครอบครัวกู๊ดเยียร์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความสนับสนุนและความเชื่อมั่นต่อกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย อย่าง
สม�่ำเสมอตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา
ด้วยความนับถือ

ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สาส์นกรรมการผู้จัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จ�ำกัด มหาชน ทุกท่าน

ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ยัง
ส่งมอบรายได้จากการด�ำเนินงาน เพิ่มผลก�ำไร และขยายชื่อ
เสียงให้กับบริษัทของเราอย่างต่อเนื่องในปี 2559 เรามีกลยุทธ์ที่
ก�ำหนดเส้นทางสู่ชัยชนะเคียงคู่ไปกับผู้มีส่วนร่วมต่างๆ ทั้งลูกค้า
คู่ค้า และผู้ถือหุ้น รวมถึงเน้นความส�ำคัญในความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรม ด้านการขายและการตลาด และด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ในด้านการขายและการตลาด เราสามารถเพิม่ ผลก�ำไรภายในประเทศ
และเพิ่มความได้เปรียบทางการค้าด้วยการขยายช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายที่มีกำ� ไร เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับแบรนด์ของเราอย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายกู๊ดเยียร์
ออโตแคร์ออกไปทั่วประเทศ
ในปีที่ผ่านมา เรายังได้เปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมอัน
เป็นเลิศ คือ ยางรุ่นแรงเลอร์ทริปเปิ้ลแมกซ์ ที่มีระยะเบรกสั้นกว่า
อย่างเหนือชั้น ส�ำหรับรถ SUV เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดนี้

“

ยิ่งไปกว่านั้นเรายังร่วมมือกับสมาคม
ผู้ผลิตยางรถยนต์ไทยในการพัฒนามาตรฐานระดับสากล
ร่วมกันเพื่อการผลิตยางรถยนต์ที่ปลอดภัยที่สุด
และคุณภาพดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย

”

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มาโดย
ตลอด และส่งเสริมให้กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยสามารถสร้างความ
เติบโตให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกันกับการเพิ่มพูนระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้บริโภค
ด้วยความนับถือ

มร.ฟินบาร์ โอคอนเนอร์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 2559 แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นดังนี้
1.กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี้
นายอรรถพร ข่ายม่าน			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเย็บ ซู ชวน			
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ		
กรรมการตรวจสอบ
2.คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเต็มในการเข้าตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้กรรมการหรือเจ้า
หน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director) ผู้ตรวจสอบภายใน และ
Financial Controllerได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก คือ บริษัท ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ�ำกัด โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 7ครั้ง
3.คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
4.คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก และสอบทานระบบควบคุม
ภายใน รายงานของผู้ตรวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงานต่อกรรมการบริษัท
5.ค�ำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการชี้แจงและแก้ไขเป็นที่น่าพึงพอใจแล้ว
จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษัท
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินงานในปี 2559 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) เป็นบริษัทในเครือของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเข้าร่วมทุนกับสกุลศรีเฟื่องฟุ้ง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทชาวไทย จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถ
บรรทุกขนาดเล็ก และใหญ่เพื่อการพาณิชย์ รวมถึงการผลิตยางเครื่องบิน และหล่อดอกยางเครื่องบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 74 ล้านบาท ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงานตั้งอยู่ที่ 50/9 ถนน
พหลโยธิน ก.ม. 36 ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทในช่วงต่าง ๆ
นับแต่เริ่มก่อตั้ง มีดังนี้

บริษัทได้ทำ� ข้อตกลงในด้านความ
ร่วมมือทางเทคโนโลยีการผลิต
และการบริหาร กับบริษัท เดอะ
กู๊ดเยียร์ ไทร์แอนด์รับเบอร์
จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี
2512

ปี
2513

จากการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2533
ได้มีมติให้บริษัท
เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 60 ล้านบาท
เป็น 74 ล้านบาท

บริษัทได้รับอนุมัติให้น�ำ
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

30 มิ.ย.

2521

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 15
ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและ
หล่อดอกยางเครื่องบิน

6 ม.ค.

2526

28 มี.ค.

2533

บริษัทได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็น
หุ้นละ 20.00 บาท กับ
กระทรวงพาณิชย์

ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัท
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 20.00 บาท เป็น 10.00 บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538

20 เม.ย.

2537

20 พ.ย.

2538

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกัน
นี้เอง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO
9000 จากส�ำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย/องค์การมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ เป็นบริษัทแรกในกลุ่มผู้
ผลิตยางรถยนต์ในประเทศ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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1.1 พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของกู๊ดเยียร์
แผนผังยุทธศาสตร์
ส่งมอบรายได้และก�ำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของเรา
เราจะชนะได้อย่างไร

เราจะท�ำงานได้อย่างไร

• ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
ของลูกค้า

• ด�ำเนินการด้วยความซื่อสัตย์
สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ด้วยความซื่อสัตย์
และความเคารพ ปกป้องชื่อเสียงอันดีเอาไว้

เพื่อตอบสนองความต้องการ

• ความเป็นเลิศด้านการขายและการตลาด
สร้างมูลค่าให้กบั แบรนด์ของเรา เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้าของเราสามารถ
แข่งขันในตลาดได้และกลายเป็นทางเลือกทีล่ กู ค้านึกถึงก่อนเสมอ
• ความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน
ปรับปรุงคุณประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ
ยางคุณภาพได้ถูกที่ถูกเวลา ด้วยราคาที่เหมาะสม
เราจะมุ่งเน้นที่ใด
• ประสบการณ์ของผู้บริโภค
ท�ำให้ลูกค้าหาซื้อและเป็นเจ้าของยางกู๊ดเยียร์ได้ง่าย อีกทั้งยัง
แนะน�ำยางกู๊ดเยียร์ต่อ
• การบริการลูกค้า
ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อการเป็นซัพพลายเออร์ที่ดี
• คุณภาพ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์
กระบวนการและโครงการที่ดีท่ีสุดใน
อุตสาหกรรมกลุ่มสินค้ามูลค่าสูง แข่งขันในกลุ่มสินค้าที่สร้าง
มูลค่าสูงสุดให้กับแบรนด์
• การจัดการกับความซับซ้อน
บริหารจัดการในสิ่งที่จ�ำเป็น ก�ำจัดสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นออกไป

“

กู๊ดเยียร์
ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
ด้วยความเป็นทีมเดียวกัน
ทั้งบนถนน ในตลาดการแข่งขัน
และในบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2559

”

• สร้างพลังให้ทีมงาน
สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องงาน
และการบริการสังคมด้วยความเต็มใจ

สุขภาพ

• สนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน
ชักชวนให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในทั่วทุกภูมิภาค
และสนับสนุนให้เกิดการสือ่ สารแบบชัดเจน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
• ทันเหตุการณ์
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
• ส่งมอบผลลัพธ์
มองเห็นความท้าทาย เปลี่ยนให้เป็นโอกาสและกล้าตัดสินใจ

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ คือ
(1) กู๊ดเยียร์ให้ความส�ำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคเสมอมา
สินค้าของกู๊ดเยียร์จึงเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากความต้องการของ
ตลาดเป็นส�ำคัญ
(2) กู๊ดเยียร์ยังคงรักษา พัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นเลิศเพื่อส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา
(3) การขยายช่องทางการตลาด และเพิม่ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายในแต่ละปี
ซึง่ กูด๊ เยียร์ได้วางเป้าหมายในการขยายสาขาศูนย์บริการกูด๊ เยียร์ ออ
โตแคร์ให้ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาค เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการเลือกซื้อสินค้าของเราให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย อีกทั้งคัดเลือกร้านค้าที่พร้อมเป็นพันธมิตร
ที่จะเติบโตไปอย่างยั่งยืนไปกับกู๊ดเยียร์ ปัจจุบัน ศูนย์บริการกู๊ด
เยียร์ ออโตแคร์ส่วนใหญ่เปิดด�ำเนินการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ส่วนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงจาก
ร้านอีเกิ้ล สโตร์ที่มีอยู่เดิมเป็นศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เพื่อ
ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และ
(4) กู๊ดเยียร์ได้ให้ความส�ำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ให้เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งทีมที่ดีที่สุดขององค์กร

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
(1) การขยายโรงงานผลิตยางเครื่องบิน

ระยะเวลาก่อสร้าง ระยะเวลาด�ำเนินการผลิต
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3

ในขณะที่ฝูงเครื่องบินบนน่านฟ้าทั่วโลกยังคงเพิ่มมากขึ้นและมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มจ�ำนวนสูงขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า การเติบโต
อย่างรวดเร็วนี้ เห็นได้ชัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยียร์ ใน
ฐานะผู้นำ� ระดับโลกด้านยางส�ำหรับเครื่องบิน จีงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะขยายธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการยางแบบเรเดียลส�ำหรับ
เครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท
กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “กูด๊ เยียร์
ประเทศไทย”) ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตและด�ำเนินการผลิตยางเครื่องบินประเภทเรเดียล
(Radial) (“โครงการลงทุน”) บนพืน้ ทีโ่ รงงานเดิมในจังหวัดปทุมธานี
โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดเป็นจ�ำนวนประมาณ 162 ล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน
ค�ำนวณ ณ ช่วงเวลาทีข่ ออนุมตั ริ ายการ คือ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ
34.82 บาท) บริษทั ฯ จะเริม่ ด�ำเนินการลงทุนตามก�ำหนดการที่
ก�ำหนดไว้ดา้ นล่าง หลังจากได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นใน
เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าท�ำรายการเกี่ยวโยงกันกับ
กู๊ดเยียร์ อเมริกา และ/หรือบริษัทในเครือของกู๊ดเยียร์ อเมริกา
(ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์”) โดยจะแบ่งการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานและด�ำเนินการผลิต โดยประมาณการการ
แบ่งระยะเวลาเป็นดังต่อไปนี้ ซึ่งการลงทุนก่อสร้างในระยะที่ 2
และ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

พ.ศ. 2559 ถึง
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 ถึง
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566 ถึง
พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

การลงทุนการก่อสร้างระยะที่ 1 จะเริ่มด�ำเนินการก่อนเพื่อให้
บริษัทฯ สามารถประเมินว่าก�ำลังการผลิตและก�ำไรเพิ่มขึ้นตามเป้า
หมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการ
ลงทุนก่อสร้างระยะที่ 2 และ 3 โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
(1) ผลการด�ำเนินงานของโครงการลงทุนในระยะก่อนหน้า: ผลการ
ด�ำเนินงานของโครงการลงทุนจะถูกประเมินจากผลก�ำไรทีเ่ กิดขึน้
(2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน
ก. สภาวะตลาด: ก่อนการเริ่มลงทุนก่อสร้างในระยะที่ 2
และ 3 บริษัทฯ จะเปรียบเทียบอุปสงค์และก�ำลังการผลิตของ
ตลาด เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีอุปสงค์มากพอที่จะรับรองการ
เพิ่มการผลิตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะประเมินสภาวะ
ตลาดยังรวมไปถึงการพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ของภาพรวมอุ ต สาหกรรมซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
โครงการลงทุน
ข. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง: เนื่องจากโครงการลงทุนนี้ต้องใช้
เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก บริษัทฯ จะประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างใหม่ก่อนการเริ่มลงทุน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนได้หรือไม่
ค. เงินทุน: บริษัทฯ จะประเมินว่ามีเงินทุนเพียงพอส�ำหรับการ
ลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 หรือไม่
ง. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ: บริษัทฯ จะตรวจ
สอบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่อาจส่งผลก
ระทบต่อโครงการลงทุน
(3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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(2) การเปิดตัวยางรุ่นใหม่

ยางแรงเลอร์ ทริปเปิ้ลแมกซ์ สะท้อนถึงค�ำมั่นสัญญาของกู๊ดเยียร์
ที่ต้องการให้ผู้ขับขี่และครอบครัวได้รับความปลอดภัยสูงสุดและ
เพลิดเพลินกว่าในทุกการและครอบครัวด้วยสมรรถนะการเบรกที่
ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนเปียกและแห้ง
(3) การขยายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์

กู๊ดเยียร์เป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
นวัตกรรมความปลอดภัยน�ำหน้าเหนือคู่แข่ง มีคุณสมบัติเพียบ
พร้อมทุกด้านเหมาะกับสภาพถนนในประเทศไทย
ในเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา เราได้เปิดตัวยางสมรรถนะสูงรุน่ ล่าสุด
กูด๊ เยียร์แรงเลอร์ทริปเปิล้ แมกซ์ ส�ำหรับตลาดรถ SUV ขนาดกลาง
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตหิ ลักได้แก่ ประสิทธิภาพการเบรกทีเ่ หนือชัน้ เพิม่
สมรรถนะการเบรกบนถนนเปียก และความทนทานต่อทุกสภาพถนน

กู๊ดเยียร์ได้พัฒนายางกู๊ดเยียร์ แรงเลอร์ ทริปเปิ้ลแมกซ์ โดยใช้
เทคโนโลยีไฮโดรกริป (HYDROGRIP Technology®) ด้วย
นวัตกรรมการดีไซน์หน้ายางให้มีโครงสร้างยางที่เหมาะสมและ
เพิ่มการยึดเกาะให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ท�ำให้
ยางมีระยะเบรกสั้นขึ้นบนถนนเปียก สร้างประสบการณ์ขับขี่ที่
ปลอดภัยมากขึ้นและเพลิดเพลินในทุกสภาพอากาศ
หลังการเปิดตัว ได้มีการจัดโรดโชว์เดินสายเยี่ยมตัวแทนจ�ำหน่าย
ยางกู๊ดเยียร์กว่า 170 ร้านทั่วประเทศ ทีมคาราวานของกู๊ดเยียร์ได้
น�ำเสนอจุดเด่นหรือคุณสมบัติสำ� คัญต่างๆ ของยางรุ่นใหม่นี้ให้กับ
ตัวแทนจ�ำหน่ายและช่างเทคนิค การเปิดตัวยางรุ่นใหม่นี้ได้รับการ
ต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ ่ น จากทั้ ง ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยและผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว
ประเทศ
และท�ำให้สามารถคว้าโอกาสการเติบโตจากธุรกิจใน
ตลาดรถ SUV ขนาดกลาง
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ในปี 2559 ที่ผ่านมา กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้เปิดศูนย์บริการกู๊ด
เยียร์ ออโตแคร์เพิ่มอีก 7 สาขา จึงท�ำให้มีศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออ
โตแคร์รวมทั้งสิ้น 68 สาขา โดยเปิดให้บริการในบริเวณที่มีการ
สัญจรหนาแน่น ทั่วประเทศ
ทั้งนี้การขยายเครือข่ายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่องนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักที่มุ่งเน้นในการเพิ่ม
จ�ำนวนตัวแทนจ�ำหน่ายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ นอกจากนี้
ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์แต่ละแห่ง ถือเป็น ‘One Stop
Shop’ ที่ให้บริการยางและบริการรถยนต์ด้านอื่นๆ ด้วยความเป็น
มืออาชีพ
พร้อมจัดหาอุปกรณ์คุณภาพสูงและบริการที่ได้รับ
มาตรฐานอย่างดีให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
ของเรา นอกจากนี้เรายังให้การอบรมตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างใกล้ชิด
เพื่อสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านการขายและบริการ

(4) การเปิดให้ลงทะเบียนการรับประกัน Worry Free Assurance
ออนไลน์

ในเดือนเมษายน
เราเปิดตัวไมโครไซต์สำ� หรับการรับประกัน
“Worry Free ขับขี่ปลอดภัย” (Worry Free Assurance) เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายางกู๊ดเยียร์ในลงทะเบียนรับสิทธิ์การ
รับประกันยางทางโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันยางที่
เสียหายจากสภาพถนน การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินข้าง 24
ชั่วโมง ผ่อนช�ำระดอกเบี้ย 0 % การรับประกันคุณภาพยางจาก
กระบวนการผลิต 5 ปี และการรับประกันความพึงพอใจ 14 วัน
ทั้งนี้เนื่องจากมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการใช้โทรศัพท์
มือถือสูง ประเทศไทยจึงประสบความส�ำเร็จอย่างมากในฐานะเป็น
ประเทศน�ำร่องของไมโครไซต์นี้ โดยมีจำ� นวนลูกค้าที่ลงทะเบียน
กับโครงการ Worry Free ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกว่า 40
เปอร์เซ็นต์ และเพื่อเป็นการต่อยอดของความส�ำเร็จนี้ จะมีการ
เปิดตัวไมโครไซต์ในประเทศกลุ่มอาเซียนต่อไป

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ในสถานประกอบ
กิจการ รวมถึงช่างในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น
อีกทั้งเพื่อให้ได้
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วม
มือในการจัดฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์
โดยท�ำการบันทึกข้อตกลงที่เรียกว่า “โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่
4” ซึ่งเป็นการก�ำหนดกรอบความร่วมมือร่วมกัน
เรามุ่งมั่นในการขยายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ โดยทีมงานผู้
เชี่ยวชาญเพื่อให้ค�ำปรึษาและการสนับสนุนต่างๆแก่ลูกค้า การฝึก
อบรมนี้มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งทาง
ด้าน การขาย การปฏิบัติงาน การบริการและด้านงานซ่อมรถยนต์
โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการบริการด้านยาน
ยนต์และยางรถยนต์ให้กับศูนย์กู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ ที่
ประสบผลส� ำ เร็ จ ในการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ กู ๊ ด เยี ย ร์ ว ่ า
พนักงานที่ให้บริการด้านเทคนิคนั้น สามารถมอบการบริการซ่อม
รถยนต์และค�ำแนะน�ำที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกราย และยังเป็นการ
ช่วยยกระดับมาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้ให้สูงขึ้นไปอีก

(5) การฝึกอบรมพัฒนาช่างเทคนิคให้แก่ผู้ประกอบการ

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1
(สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 4
ประจ�ำปี 2559 เมือ่ วันที่ 26 - 30 กันยายนทีผ่ า่ นมา ซึง่ ในปีนไี้ ด้
จัดการฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ขนั้ สูงในระดับที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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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
เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษัทผู้ผลิตยาง
ชั้นน�ำของโลก ส�ำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแอครอน รัฐ
โอไฮโอ ทั้งยังด�ำเนินธุรกิจในหลายภูมิภาคภายในสหรัฐอเมริกา
เอง และบริษัทย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ท�ำให้บริษัทพัฒนา ผลิต และ
มีตลาดยางที่เชื่อมโยงถึงกัน บริษัทยังผลิต และจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับยาง เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผู้จำ� หน่าย ผู้ให้บริการรายใหญ่
ของโลกส�ำหรับยางรถบรรทุก และการหล่อดอกยาง เดอะกู๊ดเยียร์
ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนีท�ำการผลิตจากโรงงานในประเทศ
ต่าง ๆ 22 ประเทศ มีโรงงานผลิตรวม 52 โรงงาน มีพนักงานทั้ง
ประจ�ำ และชั่วคราวรวม 69,000 คนทั่วโลก
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ได้ให้สิทธิใน
การใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการผลิต และการให้
บริการทางด้านเทคนิค เครื่องจักร วัตถุดิบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึงนโยบายการด�ำเนินงาน
แก่กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 11
รายการระหว่างกัน

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กู๊ดเยียร์ประเทศไทยด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และการหล่อดอกยางเครื่อง
บินส�ำหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดยจ�ำแนกโครงสร้างรายได้ตามตลาดการจ�ำหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่รายงานตามงบการเงินของบริษัท

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
กู๊ดเยียร์ผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูง และคุณค่าที่ยึดถือที่ส�ำคัญ
ที่สุด คือ นวัตกรรมที่เป็นเลิศ และความปลอดภัย โดยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ
• ยางรถยนต์นั่ง
• ยางรถปิคอัพ/รถตู้
• ยางรถยนต์ SUV
• ยางสปอร์ต
• ยางรันออนแฟลต
• ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน
กู๊ดเยียร์มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินมากว่าศตวรรษทั้ง
แบบยางเรเดียล (Radial) และยางผ้าใบ (Bias) กู๊ดเยียร์มีโรงงาน
ผลิตยางเครื่องบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA, Danville)
ประเทศบราซิล (Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย โดย
ประเทศไทยได้ถูกรับเลือกให้เป็นฐานการผลิตยางเครื่องบินใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่
• ยางเครื่องบินทั่วไป (General Aviation Tires)
• ยางเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว (Business Jet Tires)
• ยางเครือ่ งบินเพือ่ การพาณิชย์ (Commercial Aviation Tires)
• ยางเครื่องบินทางการทหาร (Military Aviation Tires)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
การท�ำตลาด และการแข่งขันของบริษทั สามารถจ�ำแนกได้ตามกลุม่
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
และยางเครือ่ งบิน

(1) ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
ตลาดยางรถยนต์
นโยบายการตลาดหลั ก ของปี 2559 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยาง
รถยนต์ คือ

นอกจากผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินแล้ว กู๊ดเยียร์ยังเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินด้วยการให้บริการหล่อดอกยางเครื่องบิน
(Retread) ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน รวมถึงยืดอายุการใช้
งานให้กับยางเครื่องบิน ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงส�ำหรับการหล่อ
ดอกยางเครื่องบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงานส�ำหรับหล่อดอกยางเครื่อง
บินในประเทศอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด์ และประเทศไทยเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าทั่วโลก
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รายงานประจ�ำปี 2559

การขยายจ�ำนวนศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ยังเป็นกลยุทธ์
หลักในการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อแบรนด์กู๊ดเยียร์ เพิ่มการ
เจริญเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาด ในปี 2559 กู๊ดเยียร์ขยาย
สาขาศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์เพิ่มเป็น 68 สาขาทั่วประเทศ
โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีผู้สัญจรหนาแน่น รูปแบบของศูนย์
บริการออโต้แคร์ได้รับการปรับรูปโฉมใหม่เพื่อสร้างเอกลักษณ์กู๊ด
เยียร์ที่โดดเด่น มีบรรยากาศภายในร้านที่ทันสมัย และแบ่งสัดส่วน
พื้นที่การขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้ลูกค้าและเพื่อเพิ่มยอดขาย
การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์หรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง มีความ
ส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดประเทศไทย เนื่องจากมีอัตราการ
เข้าถึงและการใช้อินเตอร์เน็ตที่สูง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพใน
การเข้าถึงกลุ่มครอบครัววัยหนุ่มสาวที่กำ� ลังมองหารถคันใหม่ การ
วางแบนเนอร์กู๊ดเยียร์บนเว็บไซต์ยอดนิยมต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์จะ
ช่วยเพิ่มการรับทราบบนสื่อออนไลน์ได้อย่างดี ส่วนการอัพเดตเว็บ
ไซต์และเฟซบุ๊คของบริษัทเป็นประจ�ำช่วยดึงดูดผู้เข้ามาเยี่ยมชม
ได้อย่างสม�่ำเสมอ
ไมโครไซต์ที่เปิดตัวในปีนี้เป็นช่องทางใหม่ในการลงทะเบียนการ
รับประกัน Worry Free Assurance ท�ำให้การลงทะเบียนสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้มีจ�ำนวนลูกค้าลงทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 40
เปอร์เซ็นต์ และช่วยเพิ่มความมั่นใจในกู๊ดเยียร์ให้กับลูกค้า

ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market)
คือ ช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านโรงงานประกอบรถยนต์ ส�ำหรับใช้
เป็นยางชุดแรกที่ติดมาพร้อมกับตัวรถยนต์

นอกจากนี้ กู๊ดเยียร์ยังได้จัดงานประชุมตัวแทนผู้จ�ำหน่ายยางกู๊ด
เยียร์ประจ�ำปี ซึง่ ไม่เพียงตอกย�ำ้ ทิศทางกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ในปี 2559 แต่ยงั เปิดโอกาสให้บริษทั ได้แสดงความขอบคุณ
แรงสนับสนุนของตัวแทนผูจ้ ำ� หน่ายยางกูด๊ เยียร์ทวั่ ประเทศ
ธีมงานส�ำหรับปี 2559 คือ ‘ยิ่งใหญ่ดังมังกร ฉลองความส�ำเร็จจาก
รุ่นสู่รุ่น “Goodyear Dragon Family Party” นับเป็นการเฉลิม
ฉลองความส�ำเร็จของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และตัวแทนผู้จ�ำหน่าย
ยางกู๊ดเยียร์ทุกท่าน
ที่ได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจครอบครัวและเริ่มต้น
ค้าขายกับบริษัท ตัวแทนจ�ำหน่ายในรุ่นนั้นเปรียบเสมือน ‘มังกร’ ที่
น�ำพาความรุ่งเรืองมาให้กับทั้งธุรกิจของครอบครัวและกู๊ดเยียร์
ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ
ตัวแทนผู้จ�ำหน่ายยางกู๊ดเยียร์ทุกท่าน
ที่ร่วมกันสร้างธุรกิจให้
เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกันตลอด
ทั้งปี เพื่อท�ำความเข้าใจกับสภาพการณ์ของตลาด และปรับแผน
งานให้สอดคล้องแผนการขยายเครือข่ายร้านค้า สะท้อนถึงความ
ตั้งใจของกู๊ดเยียร์ที่ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนระยะยาว เพื่อให้
ตัวแทนผู้จ�ำหน่ายยางกู๊ดเยียร์ของเราท�ำหน้าที่แทนบริษัทในการ
เป็นช่องทางการติดต่อหลักให้กับผู้บริโภค
พร้อมกับการสร้าง
ประสบการณ์การบริการค้าปลีกที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าทุกคน
กลุ่มลูกค้า และช่องทางจ�ำหน่าย
เป็นไปตามรูปแบบการบริโภค คือ
ตลาดทดแทน (Replacement Market)
คือ ตลาดที่ผู้บริโภคซื้อยางเพื่อน�ำไปเปลี่ยนกับยางชุดแรกที่ติดมา
พร้อมกับรถยนต์ ซึง่ กูด๊ เยียร์มกี ารจ�ำหน่ายสินค้าสูผ่ บู้ ริโภคผ่านตัวแทน
จ�ำหน่ายยางภายในประเทศ รูปแบบช่องทางจ�ำหน่ายหลักได้แก่
• ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare),
กู๊ดเยียร์ อีเกิลสโตร์ และกู๊ดเยียร์ เซอร์วิส เซนเตอร์
• ผู้แทนจ�ำหน่ายค้าส่ง (Wholesale Dealer)
• ผู้แทนจ�ำหน่ายค้าปลีก (Retailer, Multi-Brand)
• โชว์รูมรถยนต์ (Car Showroom)
• โมเดิร์นเทรด

ตลาดต่างประเทศ (Export Market)
เป็ น การจ� ำ หน่ า ยแก่ บ ริ ษั ท ในเครื อ กู ๊ ด เยี ย ร์ ใ นต่ า งประเทศทุ ก
ภูมิภาคทั่วโลก กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นโรงงานที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ผลิตเพื่อการส่งออกยางรถยนต์
สัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
โปรดดูโครงสร้างรายได้ในหัวข้อข้างต้น
ภาวะการแข่งขัน
การแข่งขันในตลาดยางรถยนต์ทดแทนยังคงรุนแรง เนื่องจาก
การแข่งขันทางราคาของยางรถยนต์ระดับรอง แต่ตลาดในภาพ
รวมยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของ
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนี
ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ท�ำให้กู๊ดเยียร์เติบโตเพิ่มขึ้นในตลาด
ตามแผนที่วางไว้ การเปิดตัวยางรุ่นใหม่แรงเลอร์ทริปเปิ้ลแมกซ์
ยังสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตของตลาดรถกลุ่ม
SUV ซึ่งเติบโตเร็วกว่ารถกลุ่มอื่น อีกทั้งมาตรการลดหย่อนภาษี
ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงสิ้นปีก็ช่วยกระตุ้นยอด
ขายในไตรมาสสุดท้ายได้เป็นอย่างดี
นอกจากนีเ้ รายังมีการเติบโตในระดับทีด่ จี ากตลาดโรงงานประกอบ
รถยนต์ เนือ่ งจากจ�ำนวนการผลิตรถยนต์ทมี่ ากขึน้ ในปีทผี่ า่ นมา
(2) ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน
ตลาดยางเครื่องบิน
การตลาดของผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินในปี 2559 กู๊ดเยียร์ด�ำเนิน
แผนการตลาดที่มุ่งเน้นในด้านการสื่อสารเรื่องจุดเด่นทางด้าน
คุณภาพและการบริการของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าเป็นหลัก
กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจ�ำหน่าย
กลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มลูกค้าสายการบินในลักษณะของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นสายการบิน
พาณิชย์ทั้งในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และกลุ่ม
ลูกค้าเครื่องบินส่วนตัว

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ช่องทางการจ�ำหน่ายมีทงั้ ตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก ส�ำหรับ
ตลาดต่างประเทศกระท�ำโดยการจ�ำหน่ายไปยังบริษัทในเครือกู๊ด
เยียร์ และโดยบริษทั กูด๊ เยียร์ทรี่ บั ผิดชอบในประเทศนัน้ ๆ ส่วนการ
จ�ำหน่ายในประเทศไทยจะกระท�ำโดยกูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) เองซึง่
ความต้องการของตลาดจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ และการท่อง
เทีย่ วในประเทศทีจ่ ะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ของเทีย่ วบินของสายการบินต่าง ๆ

ภาวะการแข่งขัน
ตลาดยางเครื่องบินต่างประเทศยังคงเติบโตตามการขยายตัวของ
ธุรกิจสายการบิน ทีม่ กี ารเกิดขึน้ ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ และสนาม
บินใหม่ๆ เพือ่ รองรับความต้องการของชนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ มากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ
สัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
โปรดดูโครงสร้างรายได้ในหัวข้อข้างต้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
กู๊ดเยียร์มีโรงงานส�ำหรับผลิตยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และหล่อดอกยางเครื่องบิน จ�ำนวน 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี
การจัดหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่าย
บริษัทจัดหาวัตถุดิบที่สำ� คัญที่ใช้ในการผลิตจากหลายแหล่ง 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 2559 บริษัทมีสัดส่วนการจัดหา
วัตถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศร้อยละ 47 และจากต่างประเทศร้อยละ 53 เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย
แยกได้ดังนี้
สัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบแยกชนิดและสัดส่วนการจัดหา
การจัดหาภายในประเทศ/ต่างประเทศ
การจัดหาภายในประเทศ

รวมสัดส่วนการจัดหาภายในประเทศ
การจัดหาจากต่างประเทศ

รวมสัดส่วนการจัดหาจากต่างประเทศ
รวมสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ
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ประเภทวัตถุดิบ

สัดส่วน (ร้อยละ)

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)
ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black)
เส้นใยสังเคราะห์ (Fabric)
สารเคมี/ น�้ำมันผสมยาง (Chemical, Oil Pigment)

20
4
15
8
47
2
5
6
4
10
22
4

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

53
100

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการ
ก�ำจัดวัตถุดิบเหลือใช้
กู๊ดเยียร์ให้คำ� มั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงาน ด้วยการยึดถือนโยบาย
คือ “การสนับสนุนด้านความปลอดภัยทั้งขณะปฏิบัติงาน หรือนอก
เวลางาน” และ “การรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน” ในฐานะที่กู๊ด
เยียร์เป็นองค์กรระดับโลกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กู๊ดเยียร์จึงปฏิบัติงานโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทั้งด้านกฎหมาย
และจริยธรรม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การรักษาสิ่งแวดล้อมในการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม บริษัทมีมาตรการจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดโดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ
(1) นโยบายการจัดการของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตยาง
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย ของเสียที่ไม่
เป็นอันตราย ได้แก่ พลาสติก และยาง เศษไม้ เหล็ก โลหะ
และของเสียที่เป็นอันตราย ได้แก่ ผ้าปนเปื้อนน�้ำมัน สารเคมี
หมดอายุ น�้ำมันใช้แล้ว หลอดไฟใช้แล้ว ตลับหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ภาชนะปนเปื้อน กระป๋องสี
กู๊ดเยียร์จัดการก�ำจัดของเสียทั้งสองประเภทในโรงงานอย่างมี
ระบบ โดยมีโรงก�ำจัดขยะส�ำหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพื่อขน
ย้ายไปก�ำจัดตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจ
สอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด และเพื่อให้มั่นใจว่า การผลิตสินค้า
ของ กู๊ดเยียร์จะไม่ก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบใด ๆ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

(2) การตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนก่อสร้างและเดินระบบในการบ�ำบัดน�้ำ
เสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ
ตกตะกอน (Activated sludge) อีกทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำหลังจากท�ำการบ�ำบัดจากระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียอีกขั้น เพื่อให้
มั่นใจว่าน�้ำที่เราได้ปล่อยออกสู่ล�ำรางสาธารณะนั้นมีคุณภาพ
ผ่านตามมาตรฐานที่ก�ำหนด พารามิเตอร์ที่ตรวจ ได้แก่ ความ
เป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สาร
แขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), น�ำ้ มันและไขมัน
(Oil & Grease) โดยผู้ตรวจสอบภายนอกทุก ๆ 1 เดือน
(c) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
บริษทั ฯ ได้มกี ารตรวจสอบปริมาณการปล่อยอากาศทีร่ ะบายออก
จากปล่องระบายอากาศทีอ่ อกจากโรงงาน พารามิเตอร์ทตี่ รวจ
ได้แก่ ปริมาณฝุน่ (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2),
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ (CO), ปริมาณค่าควันด�ำ (Opacity), ออกซิเจน (O2) โดยผู้
ตรวจสอบจากภายนอกบริษทั ทุก ๆ 6 เดือน
ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และแนวทางแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
กู๊ดเยียร์ไม่มีข้อร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2559 จาก
ชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้ทำ� หนังสือเพื่อ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
และส�ำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน
- ไม่มี -

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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3 ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
(1) ความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำ� คัญได้แก่ ความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และ
ความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจาก
การทีบ่ ริษทั มีรายได้จากการขายต่างประเทศ และรายการซือ้ จาก
ต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ ย เกิ ด จากบริ ษัท มีเงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิ น สดที่
ฝากไว้กับสถาบันการเงินและเงินลงทุนอื่น ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
เกิดขึ้นจากการขายเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน บริษัทไม่มี
นโยบายในการใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงอัน
เกิดจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเฉพาะกรณี
บริษัทได้ดอกเบี้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนระยะสั้น บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการ
ฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะ
เวลาครบก�ำหนดไถ่ถอนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
บริ ษั ท ไม่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของความเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ ที่
เกิดจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจ�ำนวนมากรายที่
ครอบคลุมถึงลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่ายและผู้บริโภค ฝ่าย
บริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในลูกหนี้การค้ามาก
ไปกว่าจ�ำนวนที่สำ� รองไว้เผื่อการเรียกช�ำระหนี้ไม่ได้
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษัทฝากเงินไว้กับสถาบัน
ทางการเงินที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทจะจ�ำกัด
ความเสี่ยงโดยการกระจายเงินฝากไม่จ�ำกัดเฉพาะสถาบันการเงิน
แห่งใดแห่งหนึ่ง และส�ำหรับเงินสดส่วนเกินจะน�ำไปลงทุนในเงิน
ลงทุนที่มีความเสี่ยงต�่ำหรือเงินลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ครบ
ก�ำหนดช�ำระ 90 วัน บริษัทไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ดังกล่าว

018

รายงานประจ�ำปี 2559

(2) ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งจากผู้ค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงคาร์บอนด์แบล็ค
เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญในการ
ผลิตยางรถยนต์ ซึ่งวัตถุดิบในแต่ละชนิดสามารถจัดหาได้จากผู้
ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�ำหนด
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบและติดตาม ประเมินผล การบริหารการ
ใช้วัตถุดิบอย่างเป็นระบบ และจัดท�ำแผนรองรับกรณีเกิดภาวะ
การขาดแคลนวัตถุดิบ หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัท
ร่วมมือกับบริษัทในเครือกู๊ดเยียร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพื่อ
ป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
และการผันผวนของราคาวัตถุดิบร่วมกัน ซึ่งจากความร่วมมือกันนี้
ท�ำให้บริษัทมีความมั่นใจในแผนรองรับปัญหาและความเสี่ยง และ
มั่นใจว่าสามารถรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบได้ ซึ่งจะลด
ความเสียหายต่อการผลิตของบริษัท
(3) ความเสี่ยงด้านการตลาด
(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์
(Original Equipment Market : OEM)
ความเสี่ยงด้านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ
การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึ่งความต้องการใช้ยางรถยนต์ของ
ตลาด OEM ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศ
แม้วา่ ตลาดนีจ้ ะมีอตั ราก�ำไรไม่มากเท่าตลาดยางรถยนต์ทดแทน แต่
ก็มคี วามส�ำคัญต่อกูด๊ เยียร์ ประเทศไทย เพราะผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มที่
จะเปลีย่ นยางใหม่ทเี่ ป็นแบรนด์และชนิดเดียวกับทีต่ ดิ มากับรถยนต์
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ที่รัฐบาลได้เริ่มน�ำมาใช้ในปี 2559
อาจมีผลกระทบให้ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยลดลง และ
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด OEM นอกจากนี้ ความเสี่ยง
ของภาวะเศรษฐกิจระดับโลกถดถอยและความไม่แน่นอนของยอด
ขายในประเทศในปี 2559 อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการยาง
ของตลาดรถยนต์โดยรวมในอนาคต ซึ่งกู๊ดเยียร์ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงในจุดและได้วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการ
เพิ่มยอดจ�ำหน่ายในตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกค้าในอนาคต
ของตลาด OEM เพิ่มมากขึ้น

(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market)
ความต้องการใช้ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ขึ้นอยู่กับปริมาณรถยนต์ที่ยังคงใช้งานอยู่
ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ตลาดยางรถยนต์
ทดแทนถือเป็นรายได้หลักของบริษัทเนื่องจากเป็นช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายที่มีอัตราก�ำไรที่สูงกว่าตลาด OEM ดังนั้นตลาดยาง
รถยนต์ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก
นอกจากนีจ้ ำ� นวนผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายยางรถยนต์ในประเทศไทย
มีจำ� นวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ท�ำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึน้ โดย
เฉพาะการเข้ามาท�ำตลาดของยางรถยนต์ระดับรอง ซึง่ ใช้กลยุทธ์
ในการแข่งขันทางราคาท�ำให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงรุนแรง
อย่างต่อเนือ่ ง อีกปัจจัยทีส่ ำ� คัญคือราคายางธรรมชาติทสี่ งู ขึน้ ซึง่ เป็น
ปัจจัยหลักในการก�ำหนดราคาขายปลีกยางรถยนต์ นอกจากนีป้ จั จัย
เสีย่ งจากภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองยังประเมินว่าเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดในปี 2559
เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและใหม่ คือหัวใจ
หลักในการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดยางรถยนต์
ทดแทน กู๊ดเยียร์จะมุ่งเน้นการยกระดับของแบรนด์และผลิตภัณฑ์
ในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ เรา
จึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มการสื่อสารกับผู้บริโภคและตัวแทน
จ�ำหน่ายให้มากขึ้น และริเริ่มแคมเปญส่งเสริมการขายที่เหมาะสม
กับผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สูงของกู๊ดเยียร์ต้องควบคู่ไปกับบริการคุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้าได้
รับความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด ดังนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนนี้ บริษัทจะเน้นการขยายเครือข่ายกู๊ดเยียร์ ออ
โตแคร์ ซึ่งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์เป็นหลัก

(4) ความเสีย่ งจากภัยอุทกภัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ และ
การด�ำเนินงานของบริษัท
กู๊ดเยียร์มีความเสี่ยงจากอุทกภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน
และการด�ำเนินงานของบริษทั โดยตรง
เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ ของ
โรงงาน อยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระ
ทบจากอุทกภัย เพือ่ ป้องกันผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าว กูด๊ เยีย
ร์ได้ดำ� เนินก่อสร้างก�ำแพงกัน้ น�ำ้ โดยรอบโรงงาน และได้ทำ� กรมธรรม์
ประกันภัยทีค่ รอบคลุมความเสียหายต่ออาคาร เครือ่ งจักร อุปกรณ์
สินค้าคงคลังและความเสียหายทีเ่ กิดจากการหยุดการด�ำเนินธุรกิจไว้
เรียบร้อยแล้ว อีกทัง้ การวางมาตรการในการป้องกันและรับมือกับ
อุทกภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้หลักทรัพย์
บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จ�ำกัด ที่จด
ทะเบียนและตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวนร้อย
ละ 66.79 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ภายใต้
การควบคุมของ บริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์ รับเบอร์ คอมปะ
นี จ�ำกัด ในการด�ำเนินกิจการและการบริหารงานของบริษัท บริษัท
ต้องอาศัยความร่วมมือกับบริษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์ รับเบอร์
คอมปะนี จ�ำกัด ในด้านเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีทางด้าน
วัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารงาน การพึ่งพานั้นบริษัทมีความเสี่ยงใน
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้น
หลักของบริษัท

ตลาดยางเครื่องบิน
ปัจจัยเสี่ยงส�ำหรับตลาดยางเครื่องบินในส่วนของตลาดส่งออก
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยในทวี ป ยุ โ รปและทวี ป
อเมริกาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
ปริมาณการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเครื่องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย
และอินเดีย ช่วยชดเชยการส่งออกในตลาดอื่น
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการยางเรเดี ย ลเพิ่ ม มากขึ้ น ส� ำ หรั บ ตลาดใน
ประเทศ ซึ่งบริษัทบริหารจัดการความต้องการในส่วนนี้ด้วยการน�ำ
เข้ายางประเภทดังกล่าวจากบริษัทในเครือของกู๊ดเยียร์เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้
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

841 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายยางรถยนต์ ยางเครื่องบินส�ำหรับตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก
และให้บริการหล่อดอกยางเครื่องบิน
74,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

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
นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
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 Baht

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท

GYT

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-ไม่มี-

5.2 ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 20 กันยายน 2559

หมายเหตุ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก และThailand Securities Depository Company Limited
for Depositors เป็นการถือแทนผู้ลงทุนโดยผ่านทางผู้ฝากที่เป็นสมาชิกของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 ถึงมาตรา 228
5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลใดๆ ของบริษัทจะต้องกระท�ำภายในก�ำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
บริษัทจะแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือตีพิมพ์ประกาศการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เงินปันผลให้เป็นไปตาม
จ�ำนวนของหุ้นและมีจำ� นวนเท่ากัน

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี

2559

2558

2557

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

280

385

238

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

37.77

52.09

32.05

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

20

20

20

อัตรา Dividend Yield

4.85%

4.65%

4.63%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

53%

38%

62%

เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)

148

148

148
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7 โครงสร้างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ (Mr. Finbarr O’Connor)

กรรมการบริหาร

3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

4. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี (Mr. Christopher Delaney)
(แต่งตั้งเมือ 25 เมษายน 2559
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559)
5. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)
(แต่งตั้งเมือ 25 เมษายน 2559
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559)
6. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)
(แต่งตั้งเมือ 25 เมษายน 2559
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559)
7. นายอรรถพร ข่ายม่าน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายเย็บ ซู ชวน (Mr.Yeap Swee Chuan)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุง่ เรืองกิจ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
(1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
(1) กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายฟินบาร์ โรแลนด์ โอคอนเนอร์ และนายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
(2) โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ
(ก) กรรมการอิสระ
บริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสามของจ�ำนวนคณะกรรมการ กรรมการอิสระของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำ� นวน
3 ท่าน ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเย็บ ซู ชวน
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน		
					
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. นายเย็บ ซู ชวน			
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
1. นายเย็บ ซู ชวน			
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง		
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์		
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
4. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
7.2 กรรมการบริหาร
รายชื่อและต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์

กรรมการผู้จัดการ

2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

กรรมการบริหาร (General Manager Aviation-Asia Pacific)

7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน
2556 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
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7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภท ขนาด และความเกีย่ วโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับ
การท�ำหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึง่ มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยและไม่ได้รบั เงิน
เดือนจากบริษทั เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ประธานกรรมการ

500,000 บาท

กรรมการอื่นที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือน
จากบริษัท ท่านละ

350,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

350,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

300,000 บาท

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

100,000 บาท

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

75,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่นแล้ว โดยได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 48 วันที่ 26 เมษายน 2559
(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี7.5 บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(1) จ�ำนวนพนักงาน
บริษัทมีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น
(2) จ�ำนวนพนักงานแต่ละสายงาน
พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
พนักงานประจ�ำฝ่ายผลิต

841 คน
185 คน
656 คน

(3) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2559 เป็นจ�ำนวน

576 ล้านบาท1

(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
พนักงานของบริษัท อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการน�ำมาซึ่ง
ทีมที่ดีที่สุดและมีความสามารถ ซึ่งน�ำมาสู่การพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรของกู๊ด
เยียร์ทั่วโลก บริษัทให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความสามารถ ความรู้ ทักษะเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

1 งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
บริษัทปฏิบัติตามปรัชญาองค์กรที่ตราไว้ในคู่มือจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทส�ำหรับการปฏิบัติงานของเดอะกู๊ดเยีย
ร์ 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
มาซึ่งผลตอบแทนที่ดี โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
พนักงานของเราทัว่ โลก ยึดถือหนึง่ ในคุณค่าของกูด๊ เยียร์ทสี่ ำ� คัญ
ร่วมกันประการหนึง่ คือ การปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และ
ให้ความเคารพซึง่ กันและกัน ไม่วา่ จะอยูใ่ นขณะท�ำธุรกรรมส�ำคัญ
ของบริษทั การเข้าร่วมประชุมส�ำคัญ หรือแม้กระทัง่ การเข้าร่วมสัม
นาทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็นทางการก็ตาม
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์
แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริษัทอเมริกัน บริษัทต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรมระดับสูงและการก�ำกับดูแลการรายงานทางการเงิน
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8.2 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั มีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ สิน้ 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
สรรหา และธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท โปรดดูหัวข้อที่ 7.1
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1.เป็ น ผู ้ น� ำ และบริ ห ารบริ ษั ท ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบ
หมาย
2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำ� คัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่
หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่มีสาระส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และการด�ำเนินการใด
ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
4. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการให้การประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามผล
6. คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจอนุมัติรายการดังต่อไปนี้
(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท
(2) ก�ำหนดจ่ายเงินบ�ำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั

หรือบุคคลใดที่ทำ� กิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ท�ำการประจ�ำ
หรือไม่ประจ�ำก็ได้
(3) ก�ำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบ
หมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไป
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ในการเข้าท�ำรายการต่อไปนี้ ให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ
ให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
มาเป็นของบริษัท
(3) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
โดยก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น ในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมและก�ำหนดวาระการประชุม
ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน
ล่วงหน้า
ประธานกรรมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม มีหน้าทีด่ แู ลและ
จั ด สรรเวลาแต่ ล ะวาระให้ อ ย่ า งเพี ย งพอส�ำ หรั บ กรรมการที่ จ ะ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส�ำคัญ
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็น
ธรรม องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุม
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
และประสานงานกับคณะกรรมการ จัดประชุม และจัดท�ำรายงานการ

ประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม ทะเบียนกรรมการ
สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
กฎหมายข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ ติดตามให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารตามค�ำ
นิยามของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลง และให้ทบทวนข้อมูลทุกปีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้
บริหารตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด
การปฐมนิเทศ การอบรม และพัฒนาความรู้กรรมการ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของ
บริษทั กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียง
พอต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริม
ให้กรรมการได้พัฒนาความรู้ต่อการท�ำหน้าที่โดยเห็นว่ากรรมการ
ควรได้รบั การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตรพืน้ ฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะท�ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง และ
ทัง้ คณะปีละ 1 ครัง้ (Self-Assessment) เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษทั ทีก่ ำ� หนดไว้ โดยมีหวั ข้อในการประเมิน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินตนเองของกรรมการ
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
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

027

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูหัวข้อที่ 7.1
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยก
ย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5.พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
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7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วย
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
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมี
ดังนี้
1. ประเมินและคัดเลือก หรือแนะน�ำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรรมการ
2. จัดท�ำหลักการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ และคัดและจัดหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาและท�ำความเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัท เกี่ยว
กับโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึง
ทักษะของคณะกรรมการ เพื่อประสิทธิของคณะกรรมการทั้งหมด
5. คัดเลือกกรรมการผู้ต้องสับเปลี่ยนตัว ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ
7. พัฒนาและทบทวน อย่างน้อยปีละครั้ง หลักปฏิบัติงานและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
8. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเป็นคราวๆ ไป
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานประจ�ำปี เกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะกรรมการ
10. ท�ำหน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีม่ อบหมายโดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป
(4) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE
กรรมการบริหารมีหน้าที่ด�ำเนินการและจัดการให้เป็นไปตามเป้า
หมายที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการอื่นเป็นกรรมการบริหารรายชื่อกรรมการบริหารในปี
2559 ประกอบไปด้วย
1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์

กรรมการผู้จัดการ

2. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

กรรมการบริหาร (General
Manager Aviation
Tires-Asia Pacific)

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(1) กรรมการอิสระ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจดทะเบียนต้องจัด
ให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อให้ความเห็นอันเป็นอิสระเกี่ยวกับกิจการที่ส�ำคัญของ
บริษัท บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวนสามท่านจากกรรมการจ�ำนวน
เก้าท่าน หรือคิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 33.33 ตามจ�ำนวนขั้นต�ำ่ ที่
ก�ำหนด กรรมการอิสระของบริษัทมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเย็บ ซู ชวน
3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
บริษทั ได้กำ� หนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระไว้ดงั นี้
1. ไม่มธี รุ กิจหรือการงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อันอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน
2. ไม่ถอื หุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมถึงหุน้ ทีถ่ อื อยูโ่ ดยผูท้ ี่
เกีย่ วข้องด้วย

แต่งตั้งกรรมการของบริษัท
ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้สิทธิ
ของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายๆ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวนของคณะกรรมการอิสระ
เท่ากับหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระท�ำในการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1.หนึ่งคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งหุ้น
2.การเลือกกรรมการอาจใช้วธิ กี ารออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคล หรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะ
เห็นสมควร การลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียง
ใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น

3. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง
หรือพนักงานทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั
ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั นอกจากนี้ จะ
ต้องไม่เป็นทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชือ่ กรรมการล่วงหน้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนิน
กิจการของบริษทั และเพือ่ คัดสรรบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.goodyear.co.th/news และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

4. ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ใน
ด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารเป็นผู้สรรหาผู้บริหารเมื่อมีตำ� แหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5. ไม่เป็นผูเ้ กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั
6. ต้องเป็นผูท้ ผี่ า่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั ฯ
(2) กระบวนการสรรหากรรมการ
บริษัทคัดเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอชื่อ เมื่อได้รับการพิจารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว จากนั้นผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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8.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทไม่มีการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้
8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทอย่างระมัดระวัง จะต้องรักษาข้อมูลและเอกสารของ
บริษัทไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ โดยจะต้องให้อยู่ในกรอบ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น�ำข้อมูล
ภายในที่มีสาระส�ำคัญของบริษัท ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ข้อมูลที่ส�ำคัญ
จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎและ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
ใช้ ข้ อ มู ล ภายในไว้ ในคู่มือ จรรยาบรรณในการด�ำ เนิน ธุรกิ จ ของ
บริษัท สรุปได้ดังนี้
• ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วย
งานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคล
ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
• ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว หรือ
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้
อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น และ
• ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้อาศัย หรือสมาชิกใน
ครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัท, แนะน�ำให้ผู้อื่นซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์
ของกู๊ดเยียร์แทนตนเอง
หรือเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลอันเป็นสาระ
ส�ำคัญ เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจ�ำปีเกี่ยวกับกู๊ด
เยียร์เปิดเผยต่อสาธารณชน
8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัท
จ�ำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี
และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในที่
ประชุมครั้งที่ 1/2015 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง
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รายงานประจ�ำปี 2559

ที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2559 โดย
ก� ำ หนดให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ผู ้ ท� ำ การตรวจ
สอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552 – 2554)
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยัง
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4843 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2556-2559)

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2559 (บาท)

ค่าสอบบัญชี

1,700,000

ค่าบริการอื่น ๆ

ไม่มี

8.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
(1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลในปี 2559

ชื่อสกุล

คณะกรรมการ
ชื่อสกุล คณะ
คณะกรรมการ
สรรหาและธร
กรรมการ
ตรวจสอบ
รมาภิบาล
จ�ำนวนครั้งที่เข้า จ�ำนวนครั้งที่เข้า
จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�ำนวน ประชุม/จ�ำนวน
ประชุม/จ�ำนวน
ครัง้ จัดการประชุม ครัง้ จัดการประชุม
ครัง้ จัดการประชุม

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48
จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม/จ�ำนวน
ครัง้ จัดการประชุม

การประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559
จ�ำนวนครั้งที่
เข้าประชุม/
จ�ำนวนครั้ง
จัดการประชุม

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง

8/8

นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์

8/8

นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

8/8

นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี*

5/8

1/1

1/1

นายโอลิเวอร์ โกลล์**

7/8

1/1

1/1

นายวีฮอง เค็ก***

7/8

1/1

1/1

นายอรรถพร ข่ายม่าน

8/8

7/7

-

1/1

1/1

นายเย็บ ซู ชวน****

7/8

6/7

4/5

1/1

1/1

นางสาวชนาพรรณ
จึงรุง่ เรืองกิจ*****

5/8

4/7

3/5

1/1

1/1

-

-

5/5

5/5

หมายเหตุ :
*นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 แทนนาย
มาร์ค จันดราน ราวุนนีที่ลาออก และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
**นายโอลิเวอร์ โกลล์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ เมือ่ 25 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2559 แทนนายลีอนั โดร
อาร์กเิ บทีล่ าออก
***นายวีฮอง เค็ก ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ เมือ่ 25 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2559 แทนนายเควก ไค่ วัตต์
ทีล่ าออก
****นายเย็บ ซู ชวน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 และคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
*****นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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(2) รายงานผลการปฏิบตั ิ ความคืบหน้าการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 5 หมวด ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศเป็นแนวทางไว้
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้
ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไร
ของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ข้อมูล
และแจ้งรายละเอียดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะจัดประชุม และ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระหรือเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในที่ประชุม
ครบถ้วน
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อย
ก่อนวันประชุม 14 วัน แลประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 3 วัน
ติดต่อกันล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม ก่อนการประชุม
สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วม
เสนอวาระการประชุม และส่งค�ำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจง
ในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ไปยังบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม
ในวันประชุมบริษัทก�ำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน
รวมทั้ง
กรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�ำถามต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถตรวจสอบได้ง่ายในภายหลัง
อีกทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ได้
ซักถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการของบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามในวัน
ประชุมตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง
เห็นชอบในทุกวาระ บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุม
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั สรรเวลาการประชุมและให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ถามค�ำถามและใช้สทิ ธิ
ในการเลือกกรรมการ
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ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการมอบอ�ำนาจให้ตวั แทนมาประชุมและใช้สทิ ธิในการ
ออกเสียงแทนได้ โดยสามารถเลือกมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการอิสระ
เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั
ได้แนบประวัตขิ องกรรมการอิสระไปพร้อมกับเอกสารการแจ้งประชุมผู้
ถือหุน้ แล้ว ในระหว่างการประชุม บริษทั ได้ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนน
เสียงในทุกวาระ ทัง้ นี้ เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมขี อ้
โต้แย้งในภายหลัง ในการแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั บริษทั ได้เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
• การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ก�ำหนดนโยบายทีส่ อดคล้องกับการค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ ี
ส่วนได้เสียไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
- แนวทางการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นธรรม โดยบริษทั ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงลึกของบริษทั คูแ่ ข่ง บริษทั จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน บริษทั ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการติดสินบน รวมถึงมี
การฝึกอบรมให้กบั พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ผูบ้ ริหาร ในทุกปีใน
รูปแบบของการอบรมออนไลน์ ซึง่ นโยบายดังกล่าวก�ำหนดขึน้
ตามกฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
(United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และ
พระราชบัญญัตกิ ารติดสินบนแห่งราชอาณาจักรโดย “ห้ามมิให้ผู้
ร่วมค้า ตัวแทน ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ของกูด๊ เยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือ
ยอมจะรับ หรือรับเงินโดยวิธใี ด ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม รวมถึงเสนอให้
หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับสิง่ มีคา่ ใด ๆ แก่หรือจากบุคคลใด
ในสถานทีใ่ ด ๆ ในโลกเพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ธุรกิจ หรือเพือ่
แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม กูด๊ เยียร์จะยอมเสีย
โอกาสทางธุรกิจใด ๆ หากโอกาสทางธุรกิจนัน้ จะสามารถได้มาก็
แต่โดยการให้เงินทีไ่ ม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ติดสินบน ให้
ของขวัญ คืนเงินเพือ่ เป็นส่วนลด ให้เงินใต้โต๊ะ หรือให้สงิ่ จูงใจใน
ท�ำนองเดียวกัน”
- คณะกรรมการบริษทั ได้ตดิ ตามการตรวจสอบภายในของผูต้ รวจ
สอบภายในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท
ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครัง้

- บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางร้องเรียนกลาง เพือ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถ
ติดต่อ ร้องเรียนในเรือ่ งทีส่ งสัยว่าขัดแย้ง หรือขัดแย้งกับจรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่
http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
หรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยูใ่ น
http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
- ผูแ้ จ้งข้อมูลจะได้รบั ความคุม้ ครอง และข้อค�ำถาม หรือข้อร้อง
เรียนจะได้สง่ ต่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการพิจารณา
แก้ไขต่อไป
• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการ
เงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
เวลา และโปร่งใส โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการ
สือ่ สารต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย เช่น แบบ 561, รายงานประจ�ำปี และงบการเงิน เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ได้รบั ทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง

และนโยบายของบริษัทดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ไว้ที่ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามคู่มือจรรยา
บรรณธุรกิจดังกล่าว ในรูปแบบ Online Training เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงาน ผู้บริหารทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติ
ตามคู่มือดังกล่าว
กรณีมีการท�ำรายการระหว่างกัน
หรือการซื้อขายสินทรัพย์ที่มี
ขนาดรายการเป็นสาระส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
คณะกรรมการจะต้องพิจารณารายการดังกล่าว รวมถึงเปิดเผย
รายการนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำ� หนด

ในรายงานประจ�ำปี บริษัทได้เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่า
ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย ประวัติ
ของคณะกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะ
สมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล / ความจ�ำเป็น ทุกครั้งเมื่อมีรายการเกิดขึ้นบริษัทจัดให้มี
คู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พนักงานของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบัติ
ในฐานะพนักงาน ผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมทั้งกฎหมาย จริยธรรม
และนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งรายงานให้ทางบริษัททราบ ใน
กรณีที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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9.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษั ท พั ฒ นารู ป แบบการด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ก้ า วสู ้
ผู ้ น� ำ ของอุ ต สาหกรรมที่ มี คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ พนั ก งานของบริ ษั ท
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทค�ำนึงถึง
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อ คือ
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อ
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงาน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดย
บริษัทได้ดำ� เนินการในสี่ด้านหลัก คือ
บุคลากร
สะท้อนถึงแนวทางการด�ำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัย และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ทั้งในขณะปฏิบัติงาน และนอกเวลางาน ประสานไป
กับการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยียร์ที่ต้องปฏิบัติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้ความเคารพต่อกัน
.
ผลิตภัณฑ์
สะท้อนถึงแนวทางการด�ำเนินงานโดยการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเปี่ยมไป
ด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
เป็นผู้นำ� ในตลาดกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือก ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลัก
ของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่ง
จะสะท้อนกลับมาสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัท
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สิ่งแวดล้อม
สะท้ อ นถึ ง แนวทางการด� ำ เนิ น งานโดยการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง
แวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั เป็นส่วนหนึง่ ทีก่ ระตุน้ ความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อมไป
ยั ง ลู ก ค้ า พนั ก งาน ผู ้ ถือหุ ้ น ชุ ม ชน และคู ่ ค ้ า ของบริ ษัท ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั สะท้อนถึงความรับผิดชอบสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของบริษทั ทีม่ งุ่ สูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ชุมชน
สะท้ อ นถึ ง แนวทางการด� ำ เนิ น งานโดยการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง
แวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
กู๊ดเยียร์ให้การสนันสนุน และมุ่งรณรงค์ด้านความปลอดภัย
เด็กและครอบครัว การบริการด้านการศึกษา และสุขอนามัย ซึง่
สอดคล้องกับคุณค่าที่บริษัทยึดถือ

9.2 การด�ำเนินงาน
(1) กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญ
• พนักงาน				
• ชุมชน
• ตัวแทนจ�ำหน่าย ผู้บริโภค
• ภาครัฐ
• ผู้ถือหุ้น
• ผู้ผลิตวัตถุดิบ
• สื่อสารมวลชน
• NGO
(2) การด�ำเนินงาน
• สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
พันธกิจของบริษัทที่ยึดถือ คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน การสนับสนุนสุขภาพอนามัยที่ดี และความปลอดภัยทั้ง
ในและนอกเวลางาน ในฐานะองค์กรที่มีการด�ำเนินงานทั่วโลก
บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

• ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การใช้พลังงาน โดยลดจ�ำนวนการใช้นำ�้
การก่อให้เกิดของเสีย สภาพอากาศ การจ�ำกัดการปล่อยก๊าซ ควบคู่
ไปกับกระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการประหยัด
พลังงานตลอดอายุการใช้งานของยาง
• สนับสนุน และให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับส�ำนึกรักษาสิง่ แวดล้อม
และการเสนอแนวความคิดเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พลังงาน และการ
ท�ำให้ทที่ ำ� งานปลอดภัย และมีสขุ อนามัยทีด่ ี
• จัดพิมพ์รายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับเป้าหมายและความส�ำเร็จด้าน
ความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม
• บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ของพนักงานกู๊ดเยียร์ทั่วโลก

ในการด�ำเนินงาน บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ควบคูไ่ ปกับการรักษาสิง่
แวดล้อม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน บริษทั ปรารถนา
ให้พนักงานของบริษทั อยูใ่ นสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัย และ
มัน่ คง เราจึง:
• ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ และกฏหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของกูด๊ เยียร์ทกี่ ำ� หนดไว้
ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทัว่ โลก
• พัฒนาการด�ำเนินงาน เพือ่ สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในขณะ
ทีพ่ ฒ
ั นาประสิทธิผลในการด�ำเนินงานให้สงู ขึน้ เพือ่ เพิม่ เสถียรภาพใน
การผลิต และผลิตภัณฑ์
• ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยใน
การตัดสินใจ และการด�ำเนินธุรกิจอยูเ่ สมอ
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้งานได้อย่างปลอดภัย เมือ่ เก็บรักษาไว้อย่าง
ถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกับคูค่ า้ เกีย่ วกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
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• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การเลือกปฏิบัติ
กูด๊ เยียร์มนี โยบายต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษา
ไว้ซึ่งสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการล่วงเกิน และการเลือกปฏิบัติ
โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย เนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สี
ผิว ศาสนา เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ อายุ ความพิการ หรือความ
แตกต่างด้านอื่น ๆ พนักงานที่ถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบัติโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิที่จะรายงานถึงการถูกคุกคามดังกล่าว
ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในสถานที่ปฏิบัติ
งานของตนได้ทันที และการรายงานทุกเรื่องจะต้องถูกสอบสวน
พิจารณา
• การจ้างงาน
พนักงานของบริษัทต้องเข้าท�ำงานโดยสมัครใจ และห้ามไม่ให้มี
การใช้แรงงาน บังคับ หรือการค้าแรงงานมนุษย์ทุกรูปแบบ
• การใช้แรงงานเด็ก
กู๊ดเยียร์มีนโยบายไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้มี การใช้
แรงงานเด็ก และห้ามใช้ประโยชน์จากแรงงานเด็กอย่างเอาเปรียบ
ยิ่งไปกว่านั้น
บริษัทยังสนับสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา
และโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายก�ำหนด
• เสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรต่าง ๆ
พนักงานมีสทิ ธิเ์ ลือกทีจ่ ะเข้าร่วมในองค์กรใดๆ (เช่น สหภาพแรงงาน)
หรือถอนตัวจากองค์กรที่เข้าร่วมได้
พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และ
มีสิทธิในการเข้าร่วมเจรข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ โดย
บริษทั ให้การสนับสนุนการสือ่ สารอย่างเปิดกว้าง รวมทัง้ การพิจารณา
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รายงานประจ�ำปี 2559

จากทุกฝ่าย ทั้งนี้ พนักงานจะไม่ถูกเลิกจ้าง คุกคาม หรือเลือก
ปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
• ชั่วโมงการท�ำงาน และค่าจ้าง
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด
เกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงท�ำงาน
• ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับอาชิวอนามัย และความปลอดภัย
ของพนักงานอยู่เสมอ ด้วยการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ หรือความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในสถานที่ท�ำงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งถือ
เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดของบริษัท
• 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
ซึ่งคู่มือนี้รวบรวมมาตรฐาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องรู้ เข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว พนักงานของ
บริษัทจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่
แรกเริ่มปฏิบัติงาน
รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข้อ
กังวลให้บริษัททราบ ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทจะต้องผ่านการฝึก
อบรมในทุกปี

• คู่มือจรรยาบรรณของผู้จัดหา
นอกจากบริษัทเองแล้ว กู๊ดเยียร์ยังก�ำหนดให้ผู้ที่ท�ำธุรกิจกับกู๊ดเยีย
ร์ ซึ่งหมายถึงผู้จัดหา ผู้รับเหมา องค์กรธุรกิจอื่นจะต้องอ่านและ
ท�ำความเข้าใจจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ และ
ระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวจากเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยเฉพาะผู้จัดหาวัตถุดิบจะต้องให้คำ� รับรองว่าจะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม การขัดแย้งทางผลประโยชน์ สุขอนามัย ความ
ปลอดภัย การให้ของขวัญ การใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์
• การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
กู๊ดเยียร์จัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องในปี 2559 ที่ผ่านมาให้กับพนักงานรายเดือนทั่วโลก การ
ฝึกอบรมมุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงของบุคคลภายนอกที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วย
พนักงานที่พบเหตุการณ์ หรือสงสัยว่าได้พบเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืน
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องท�ำการรายงานเหตุการณ์ดัง
กล่าวไปยังสายด่วนจริยธรรมของบริษัท ซึ่งเป็นเบอร์โทรฟรีตลอด
24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน หรือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พนักงาน
สามารถเลือกเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็ได้ ทุกข้อร้องเรียน จะได้รับ
การตรวจสอบและหากยืนยันว่ามีการกระท�ำฝ่าฝืนจริง ผู้กระท�ำผิด
จะต้องถูกพิจารณาทางวินัยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กู๊ดเยียร์ให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะไม่มีการกระท�ำโต้ตอบใด ๆ
ข้อมูลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต บริษัทได้
รายงานไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.3
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9.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR
กูด๊ เยียร์ไม่มขี อ้ ร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2559 จากชุมชน
ทางด้านสิง่ แวดล้อม โดยทางบริษทั ได้ทำ� หนังสือเพือ่ ตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและส�ำนักงาน
เทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว
ข้อเรียกร้องทางด้านอื่นที่เป็นประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี-

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(After Process)
กู๊ดเยียร์ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพทย์ตามหลักการแปด
ข้อ โดยกู๊ดเยียร์มีคณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
ปี 2559 กู๊ดเยียร์ได้ทำ� กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมดังต่อไปนี้
กูด๊ เยียร์ ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และมูลนิธเิ มาไม่ขบั
สานต่อการปลุกจิตส�ำนึกเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยในโครงการ
“ปีใหม่ปลอดภัยไม่พกิ าร” เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ โดยมอบน�้ำดื่ม 3,000 ขวดให้กับมูลนิธิเมาไม่ขับเพื่อน�ำไป
แจกจ่ า ยให้ กับ ผู ้ ขับ ขี่ เป็น การสนับสนุน ให้ขับขี่อ ย่างปลอดภั ย
ระหว่างการเดินทาง ก่อนหน้านี้ กู๊ดเยียร์ยังได้จัดโครงการรูป
แบบเดียวกันขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการบริจาคอุปกรณ์
ตรวจสอบสภาพรถให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
อีกกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
บรรยายให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งในพื้ น ที่ ก าร
ผลิตและเทคนิคความเป็นผู้น�ำด้านอาชีวอนามัยแก่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
สอดคล้องกับการให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยของกู๊ดเยีย
ร์ โดยปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในกลุ่มคนหนุ่มสาว
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและ
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สิง่ แวดล้อมซึง่ สอดคล้องกับพันธกิจของบริษทั กูด๊ เยียร์ ไทร์ แอนด์
รับเบอร์ จ�ำกัดสะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการรักษาสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย ตลอดจนการดูแลชุมชนทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ่ ไม่ว่าเราจะอาศัยหรือปฏิบัติงานที่ใดก็ตามในประเทศไทย
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับภาครัฐ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วย
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย ทั้งนี้กู๊ดเยียร์มีเจตจ�ำนง
ที่ จ ะร่ ว มปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก เรื่ อ งการขั บ ขี่ อ ย่ า งปลอดภั ย บนถนนมา
โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการตลาด และการ
มีส่วนร่วมในงานการกุศล ตลอดจนมาตรการต่างๆ จากทาง
ภาครัฐ กู๊ดเยียร์ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการปลุกจิตส�ำนึกใน
เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนขึ้นอย่างจริงจังให้แก่ผู้ขับขี่ใน
ประเทศไทย
โครงการต่างๆ ทีมงานจากกู๊ดเยียร์ ซึ่งรวมถึงตัวแทนฝ่ายขาย
และช่างเทคนิคยังได้ร่วมกันให้ค�ำแนะน�ำและให้ความรู้ด้านการ
ดูแลรักษาและการใช้ยางให้กับลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

9.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการติดสินบนของกู๊ดเยียร์ก�ำหนดไว้ในคู่มือจรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ นโยบายดังกล่าวห้ามไม่ให้
พนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจ�ำหน่ายของ กู๊ดเยียร์ เสนอ ให้ รับ หรือ
ยอมรับการจ่ายเงิน หรือของที่มีมูลค่าที่ไม่เหมาะสมแก่หรือจากผู้
ใด การให้สินบน ของขวัญ การได้เงินคืน เงิน สินบนหรือการชักจูง
อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ ซึ่ง ธุรกิจ หรือ
การได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เราจะถอน ตัวจากโอกาส
ทางธุรกิจที่ได้มาด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศ
(FCPA) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ
ตัวแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้มีสัญชาติหรือพ�ำนักอาศัย
ใน สหรัฐอเมริกา และ ผู้ที่ท�ำงานในบริษัทลูกในต่างประเทศของ
บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา บริษัท ได้จัดท�ำสายด่วนความซื่อสัตย์
ของกู๊ดเยียร์ เพื่อรายงานการประพฤติผิดที่น่าส่งสัย หรือการ
ละเมิดนโยบายบริษัท กฎหมาย หรือระเบียบ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
ทั้งนี้ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรม
เกี่ ย วกั บ นโยบายต่ อ ต้ า นการติ ด สิ น บนดั ง กล่ า วตามหลั ก สู ต ร
ออนไลน์ที่บริษัทก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงมีการสื่อสารให้
พนักงานรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมพนักงานประจ�ำเดือน
ตามนโยบายดั ง กล่าว ก�ำหนดให้บริษัทจัด ท� ำ Due Diligence
Checklist เพื่อประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ตัวแทนจ�ำหน่าย ที่
ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกที่ด�ำเนินการในฐานะตัวแทนของบริษัท
ว่ามีลักษณะการด�ำเนินงานที่มีความเสี่ยง หรือควรเฝ้าระวังเกี่ยว
กับนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือการให้สินบนหรือไม่
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าว และให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือ
การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้มอบหมายนโยบายแก่
คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการสอบทานการควบคุมภายใน
ของบริษัท การสอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายในได้
สอบทานในเรื่องของระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท การ
บันทึกและรับรู้รายได้ ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การ
สอบทานระบบควบคุมภายใต้กฎหมาย Sarbanes Oxley Act
(SOX) ของสหรัฐอเมริกา (Internal Controls) และการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

039

10 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิ
บาลแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ คือ (1) การ
ควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุม
การปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5)
ระบบการติดตาม บริษัทได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
และวัดผลได้ มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานซึ่งควรจะปฏิบัติได้จริง
และมีการวัดผลอยู่เสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อ
ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำ� หนดนโยบายป้องกัน
การกระท�ำที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริษัท
ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ
ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
บริ ษัท ให้ ค วามส�ำคั ญเรื่ อ งการสร้ า งระบบการควบคุ ม ภายในของ
บริษัท มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิด
ชอบดูแลและสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดย
มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและ
สามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเพียงพอทีจ่ ะป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัท ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากกรณีที่ผู้บริหารน�ำไป
ใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจเพียงพอ บริษัทไม่พบข้อบกพร่อง
ใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีระบบควบคุมภายในทั้ง
ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัท
จึงก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้
บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย บริษัทปฏิบัติ
ตามนโยบายบัญชีอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินของ
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บริษัทด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการด�ำรงรักษา
ไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระ
ส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความ
เห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ
งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทตระหนัก
ดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท จึงได้กำ� ชับให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดย
ตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่
โทร. 0-2909-8080 อีเมล์ GYTH_COSC@goodyear.com หรือที่
http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
10.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี10.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั คือ Ms. Maxine Mae J. Escoto
ต� ำ แหน่ ง Internal Audit Manager ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ค
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียง
พอต่อการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยก
ย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทจะท�ำการ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

11 รายการระหว่างกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีท่ ำ� หน้าทีถ่ อื หุน้ บริษทั ย่อย และกิจการทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยในเครือ
เดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึง บริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรือทาง
อ้อม และมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ
กับบุคคลดังกล่าว และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริษทั ถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทั ใหญ่ดงั กล่าวถือหุน้ ในบริษทั คิด
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 66.79 ของจ�ำนวนหุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกจ�ำหน่าย จ�ำนวนหุน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1) รายได้จากการขาย
พ.ศ. 2559 บาท

พ.ศ. 2558 บาท

บริษัทใหญ่

406,423,492

400,113,547

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

1,642,592,056

1,837,691,655

2,049,015,548

2,237,805,202

4,267,109

6,726,178

4,267,109

6,726,178

รายได้จากการขายสินค้าส�ำเร็จรูป

รายได้จากการขายเครื่องจักรและอะไหล่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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2) การซื้อสินค้าและบริการ
พ.ศ. 2559 บาท

พ.ศ. 2558 บาท

บริษัทใหญ่

132,144,468

114,326,704

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

361,907,849

250,559,418

494,052,317

364,886,122

บริษัทใหญ่

22,544,473

11,042,677

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

9,509,164

81,741,868

32,053,637

92,784,545

171,300,561

180,833,071

31,096,444

36,198,914

199,805,082

183,385,054

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป

ซื้อเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักร

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

พ.ศ. 2559 บาท

พ.ศ. 2558 บาท

บริษัทใหญ่

138,563,852

102,605,672

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

375,219,844

458,163,396

513,783,696

560,769,068

บริษัทใหญ่

1,382,208

1,265,895

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

34,851,840

19,765,220

36,234,048

21,031,115

บริษัทใหญ่

30,510,245

16,238,451

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

49,649,162

100,723,704

80,159,407

116,962,155

41,123,209

37,621,411

32,405,753

25,820,513

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน - กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

73,528,962

63,441,924

4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ

พ.ศ. 2559 บาท

พ.ศ. 2558 บาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น

37,966,451

38,503,768

เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

9,940,881

8,231,469

47,907,332

364,886,122

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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12

ข้อมูลทางการเงินทีส่ ำ� คัญ

1. ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน 3 ปี

รายการ

(หน่วย: พันบาท)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

1,011,225

1,268,169

1,127,220

เงินลงทุนระยะสั้น

65,000

82,000

76,865

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

832,505

893,048

760,169

0

0

-

สินค้าคงเหลือ, สุทธิ

748,572

616,513

679,648

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

159,539

102,934

58,534

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7,195

7,885

11,459

0

0

0

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

2,456,845

2,185,195

1,983,502

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ

676

1,195

2,061

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,088

3,191

3,704

รวมสินทรัพย์

5,284,645

5,160,131

4,703,162

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,000,747

1,013,620

805,479

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

18,490

9,422

19,240

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

51,366

62,396

45,739

0

0

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

6,396

4,457

12,108

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,076,999

1,089,894

882,567

2,145

9,537

10,293

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

181,875
184,021

155,489
165,027

156,998
167,291

รวมหนี้สิน

1,261,020

1,254,921

1,049,857

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะครบก�ำหนดภายใน 1 ปี

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองเงินทุนสะสมและเงินบ�ำเหน็จพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ
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74,000

74,000

74,000

92,000

92,000

92,000

7,400

7,400

7,400

3,850,225

3,731,811

3,479,905

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

4,023,625

3,905,211

3,653,305

รายได้จากการขาย

3,898,203

3,970,576

3,796,131

ต้นทุนขาย

(3,005,131)

(3,108,505)

(3,048,198)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(553,545)

(391,796)

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น ๆ

0

0

0

16,327

12,854

15,290

0

0

0

ภาษีเงินได้

(76,341)

(97,645)

(59,814)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิสำ� หรับปี

279,514

385,485

238,158

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

37.77
266,414

52.09
399,906

32.05
229,079

ทุนจดทะเบียน ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม - จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฏหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร

รายได้อื่น
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(465,253)

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

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

2.62

2.73

3.08

เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

1.63

1.91

2.04

เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

0.26

0.59

0.37

เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า / Account
Receivable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

5.01

5.36

5.92

วัน

71.85

67.20

60.79

เท่า

4.40

4.80

4.95

วัน

81.77

75.06

72.78

วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ / Inventory
Turnover
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ / Accounts Payable
Turnover
ระยะเวลาช�ำระหนี้

3.54

4.01

4.77

วัน

101.84

89.70

75.49

วัน

Cash Cycle

51.78

52.56

58.09

วัน

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น

22.9

21.71

19.69

ร้อยละ

อัตราก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

7.2

9.71

6.27

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.1

10.20

6.59

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

5.4

7.82

5.19

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

21.1

28.5

21.8

ร้อยละ

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

0.75

0.81

0.83

เท่า

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.31

0.32

0.29

เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล

52.9

38.4

62.1

ร้อยละ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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13 การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
13.1 ภาพรวม
ในปี 2559 แม้ว่าจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจากสินค้าระดับรอง
ในตลาดทดแทน (Replacement Market) กู๊ดเยียร์ยังสามารถ
บรรลุเป้าหมายการเติบโตได้ตามที่วางแผนไว้
ส่วนในตลาด
โรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) ยอด
ขายของกู๊ดเยียร์เติบโตตามจ�ำนวนการผลิตรถยนต์ที่มากขึ้น
บริษัทได้เปิดศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เพิ่มอีก 7 สาขา รวม
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 68 สาขา โดยเปิดให้บริการตามจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ทั้งประเทศเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้บริโภค ศูนย์บริการกู๊ด เยียร์ ออ
โตแคร์เป็นแหล่งส�ำคัญในการสร้างรายได้และการเติบโตด้านยอด
ขายให้กับกู๊ดเยียร์เป็นอย่างมาก รวมไปถึงการสร้างแบรนด์กู๊ดเยีย
ร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวยาง
รุ่นใหม่ในเดือนพฤษภาคม คือรุ่นกู๊ดเยียร์แรงเลอร์ทริปเปิ้ลแมกซ์
ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าทั่วประเทศ
ในการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้ถือ
หุ้นได้อนุมัติการลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยางเรเดียลส�ำหรับ
เครื่องบินที่จังหวัดปทุมธานี บริษัทจะเริ่มด�ำเนินการในระยะแรก
ของโครงการนี้จากทั้งหมด 3 ระยะ ภายในปี พ.ศ. 2561 เพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาด เนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ได้มี
การปรับเปลี่ยนมาใช้ยางแบบเรเดียล (radial tire) แทนยางแบบ
ธรรมดา (bias tire)

ภาพรวมบริษัทมีรายได้จากการขายส�ำหรับงวดประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม 3,898 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2558 จ�ำนวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
2 เนือ่ งจากการขายส่งออกต่างประเทศลดลง และยอดขายภายใน
ประเทศเพิม่ มากขึน้
บริษัทมีก�ำไรสุทธิสำ� หรับงวดประจาปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 280 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 จ�ำนวน 106 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจาก
ยอดขายส่งออกต่างประเทศลดลง การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการ
ขายและบริหาร และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยสรุปการผลิตและการจ�ำหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยางในปี 2559 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ยัง
ขยายตัวได้ดี แม้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ส่วนผลิตภัณฑ์ยาง
เครื่องบินในปี 2559 ยังเติบโตตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ
ธุรกิจสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจาก
การขยายขนาดฝูงบิน

ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
คุณภาพและความปลอดภัยในหมู่พนักงาน ความส�ำเร็จในด้านนี้
เห็นได้จากความยอดเยี่ยมในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดที่ผันผวน โดยยังคงรักษาคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า
ทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยม.
ในขณะเดียวกัน แผนกทรัพยากรบุคคลก็มบี ทบาทส�ำคัญในการ
อบรมสร้างเสริมศักยภาพและด�ำเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง
ของการท�ำงานเป็นทีมร่วมกันทัง้ หมดทุกแผนก อีกทัง้ พร้อมรับฟัง
และตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน ผลทีไ่ ด้รบั คือ อัตรา
การคงอยูข่ องพนักงานสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมมาก
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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13.2 ผลการด�ำเนินงาน
(1) สภาพคล่องทางการเงิน
ในปี 2559 สภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ลดลง เนือ่ งจาก
บริษทั ได้รบั กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานลดลง ระยะเวลาเก็บ
หนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 67.20 วันในปี 2558 เป็น 71.85 วันในปี 2559
เนือ่ งจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
จาก 75.06 วันในปี 2558 เป็น 81.77 วันเนือ่ งจากยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
นอกจากนีก้ ารหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก 52.56 วันใน
ปี 2558 เป็น 51.78 วัน เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
(2) ความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 22.9 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี
2558 ซึ่งมีอัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 21.71เนื่องจากบริษัทได้
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของกระบวนการผลิต การ
บริหารจัดการช่องทางจ�ำหน่าย และยอดขายภายในประเทศเพิม่ ขึน้
(3) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละอั ต ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรปี 2559 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจาก
บริษัทผลิตสินค้าจ�ำนวนมากขึ้น เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
(4) นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.31 เท่าในปี 2559
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนเป็น 0.32 เท่า
เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลก�ำไรของปีปัจจุบัน
(5) สรุป
บริษัทมีรายได้จากการขายส�ำหรับงวดประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม 3,898 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2558 จ�ำนวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 2 เนื่องจากการขายส่งออกต่างประเทศลดลง และยอด
ขายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
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13.3 ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ในปี 2560 ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยางยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ยางเครื่องบิน ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี จากแนวโน้มใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ธุ ร กิ จ การบิ น มี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ท� ำ ให้ ป ริ ม าณของจ� ำ นวนเครื่ อ งบิ น ในประเทศจี น
อินโดนีเซีย และอินเดียเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคง
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจมีผลต่อ สภวะเศรษฐกิจ และ
การขยายตัวของตลาด อันเนื่องมาจาก
• ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
• ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค
• การเปลี่ยนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพย์สิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

14

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

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

049

58

2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr.Finbarr O’Connor)
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1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
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อายุ (ปี)

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

หลักสูตรกรรมการ: DCP
(182/2013)

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 ผู้มีอำ� นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ต�ำแหน่ง

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

Consumer Marketing
Director, Asia Pacific
and Africa

Ford Motor Company, Asia Pacific

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
Asean Consumer and Goodyear (Thailand) Public
OE Director
Company Limited

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล
2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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5. นายโอลิเวอร์ โกลล์
(Mr.Oliver Gloe)
กรรมการ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

55

4. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี
(Mr. Christopher Delaney)
กรรมการ
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3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

MBA in International
Management, Thunderbird

Goodman Fielder Directors
Training (2008 -2011)
Bachelor’s Degree,
European University,
Switzerland

Australian Institute of
Company Directors (2009)

BA (History) – Trinity
College, Hartford, Conn.
USA (1983)

หลักสูตรกรรมการ: DCP

บริหารธุรกิจ (BBA)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

MSIT and IMBA, University
of Denver, USA

-

-

-

-

-

-

Goodman Fielder Limited

2554 – 2559

The Goodyear Tier&Rubber Company
The Goodyear Tier&Rubber Company

2559 – ปัจจุบัน Vice President
Finance, Asia Pacific
Director, Finance
Planning & Analysis
and Strategy, EMEA

Chief Finance Officer, General Cable
Europe and
Mediterranean

2556 - 2559

2553 - 2556

Managing Director
and CEO (Sydney)

บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน
The Goodyear Tier&Rubber
Company

บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)

Asia Pacific Aviation
PBU Supply Chain
Director
2554 - 2555 Product Supply Chain
Director - ASEAN
2559 – ปัจจุบัน President Asia Pacific
(Shanghai)

2555

2555 – ปัจจุบัน General Manager
Aviation Tires-Asia
Pacific
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8. นายเย็บ ซู ชวน
(Mr. Yeap Swee Chuan)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล

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

-

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ

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

-

Goodyear Orient Company (Private)
Limited

2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการตรวจสอบ
(มหาชน)

Senior Counsel,
ASEAN

หลักสูตรกรรมการ: DCP &
DAP Certificate
ปริญญาตรี (Industrial
Management and
Engineering), Massey
University ประเทศนิวซีแลนด์

-

-

2556-ปัจจุบัน

2535 - 2539

-

-

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
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท

9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี
จ�ำกัด

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
2547 – 2550

สามัญสมาชิก
เนติบัณฑิตยสภา

หลักสูตร IOD:
CSP (2013)
EMT (2013)
CRP (2013)

บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และที่ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
ปรึกษากฎหมาย

2547 – ปัจจุบัน Vice President

พนักงานสัญญา ฝ่าย
สัญญาโครงการ

-

-

2553 – 2556

-

-

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DAP, Thai Institute of
Directors (2548)

DCP, Thai Institute of
Directors (2548)

MBA with an emphasis in
Finance – Webster
University Bangkok
campus, Bangkok
Bachelor of Business
– Kasetsart University,
Bangkok
Diploma of Japanese language – Bunka Institute of
College, Tokyo, Japan
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นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
• ให้คำ� แนะน�ำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
• จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
• เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่ก�ำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
• ก�ำกับดูแลการจัดการบริษัท รวมถึงการจัดท�ำและการเก็บรักษาเอกสารที่ส�ำคัญของบริษัท
• ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการ
ทบทวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นน�ำต่างๆ เป็นประจ�ำ
• ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
• หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายก�ำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
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Internal Audit Manager, APAC

30 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 ในด้านการสอบทานงบ
การเงิน งานตรวจสอบภายใน งานระบบควบคุมภายใน (SOX) การจัดท�ำรายงานอิสระ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

1 มีนาคม 2559

ต�ำแหน่ง

อายุ

การศึกษา

การฝึกอบรม/วุฒิบัตร

ประสบการณ์ทำ� งาน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

Ms. Maxine Mae J. Escoto

ชื่อ

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 2
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