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สาส์ นจากประธานกรรมการ
เรี ยน ท่ านผู้ถอื หุ้นบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ทุกท่ าน
บริ ษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้ ฉลองครบรอบ 46 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่ นับเป็ นปี แห่งการเปลีย่ นแปลง
ในหลายๆ เรื่ องที่มีความสําคัญกับบริ ษัทเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจแบบยัง่ ยืน โดย
ให้ ความสําคัญกับลูกค้ ามาเป็ นอันดับหนึง่ พร้ อมทังมุ
้ ง่ มัน่ ในการเป็ นผู้นําในกลุม่ ตลาดเป้าหมาย เรายังเน้ นการสร้ าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ กบั อุตสาหกรรมยางรถยนต์อย่างต่อเนื่องและดําเนินธุรกิจเพื่อให้ เราได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในทุกๆ ด้ าน
ทังจากผลิ
้
ตภัณฑ์และการทําการตลาดไปจนถึงกระบวนการผลิตและการขนส่ง
ผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า นับเป็ นอีกครัง้ ที่เราสามารถสร้ างผลประกอบการที่นา่ พอใจในปี พ.ศ.2557
ซึง่ สวนทางกับเศรษฐกิจที่ตกตํ่าด้ วยยอดขายที่เติบโตขึ ้นถึงร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจาก
การเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมัน่ คงของธุรกิจยางติดรถยนต์ (OE) และยางทดแทน (Replacement) สําหรับ
รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล รถสปอร์ ตอเนกประสงค์ (4x4 SUV) รถบรรทุกขนาดกลางและเล็ก
และรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่วางจําหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ สําหรับปี พ.ศ.2557 ยังเป็ นปี ที่มี
การขยายการลงทุนเปิ ดสาขาศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์ ซึง่ เป็ นร้ านตัวแทนจําหน่ายยางที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ
ไทย ที่มีความมุง่ มัน่ ที่จะมอบการบริ การและสินค้ าที่ดีเยี่ยมภายใต้ แบรนด์ก๊ ดู เยียร์ ศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์
เป็ นศูนย์บริ การ “One Stop Shop” ที่ให้ บริ การแบบครบวงจร ไม่วา่ จะเป็ นการบริ การชันเยี
้ ่ยม ความเป็ นมืออาชีพ
และประสบการณ์ในการให้ บริ การลูกค้ า ศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ นบั เป็ นต้ นแบบศูนย์บริ การของกู๊ดเยียร์ ใน
อนาคตผมมีความภูมิใจที่กล่าวว่าเราสามารถเปิ ดศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์ ครบ 51 สาขาในปี 2557 และยังคง
มุง่ มัน่ ที่จะขยายสาขาไปยังหัวเมืองหลักในจังหวัดต่างๆ ในประเทศ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้ อมทังการบริ
้
การที่
สะดวกและรวดเร็วให้ กบั ลูกค้ า
การเติบโตของเครื อข่ายการจัดจําหน่ายและธุรกิจค้ าปลีกของเราในประเทศไทยนัน้ เป็ นผลมาจากการ
ประสบความสําเร็จในการเข้ าถึงตัวแทนจําหน่ายหลักของเรา ที่มีความมุง่ มัน่ ในการทําธุรกิจที่เหมือนกัน ในขณะ
เดียวกันเรายังสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ตัวแทนจําหน่ายของเราว่าเราจะปรับปรุ งศักยภาพการบริ การของเราให้ ดียิ่งๆ
ขึน้ ไป ในช่วงต้ นปี พ.ศ.2557 กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมตัวแทนจําหน่ายประจําปี
“Partnership for the Future” โดยมีตวั แทนจําหน่ายกว่า 90 รายทัว่ ประเทศเข้ าร่วมประชุม ซึง่ ประสบความสําเร็ จ
เป็ นอย่างมาก ในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ พร้ อมให้ ข้อมูล
ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายประจําปี เราจะจัดงานประชุมเช่นนี ้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสาน
สัมพันธ์ อนั ดีทางธุรกิจระหว่างตัวแทนจําหน่าย และเพื่อให้ สอดคล้ องต่อแผนการเติบโตทางธุรกิจของกู๊ดเยียร์
ประเทศไทย อีกทังยั
้ งเป็ นการแสดงให้ เห็นว่ากู๊ดเยียร์ ต้องการสร้ างความสําเร็ จร่วมกันกับตัวแทนจําหน่าย ในฐานะที่
เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

1

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยสะท้ อนให้ เห็นถึงความมัน่ คงของกลยุทธ์ ในการสร้ าง
ศักยภาพทางธุรกิจ การขยายช่องทางจัดจําหน่าย และการแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรางวัลให้ กบั ลูกค้ าชาวไทย ทังนี
้ ้
ยังถือเป็ นเครื่ องยืนยันในการทํางานของทีมงานกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ และมีความมัน่ ใจในการ
ปฏิบตั งิ านตามแผนงานที่วางเอาไว้ และด้ วยเหตุนี ้ กู๊ดเยียร์ จงึ มุง่ มัน่ สูก่ ลยุทธ์ทางธุรกิจประจําปี พ.ศ. 2558 ที่จะ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และคิดริ เริ่ มนวัตกรรมสร้ างสรรค์ออกสูต่ ลาด
ในโอกาสพิเศษนี ้ ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนกู๊ดเยียร์ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเราให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้นในปี 2558 รวมถึงอนาคตข้ างหน้ าต่อๆ ไป
ด้ วยความนับถือ

ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ตามแนวทางการปฏิบตั กิ ารตรวสอบภายใน
ที่ดที กี่ าํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้ ยดึ หลักดังกล่าวในการตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ี่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ กําหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจําปี 2557 แก่คณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นดังนี ้
1.

กรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี ้
นายอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการตรวจสอบ
นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการตรวจสอบ

2.

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเต็มในการเข้ าตรวจสอบและได้ รับความร่ วมมือจากฝ่ ายบริ หาร
รวมถึงการเชิญให้ กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมตามความเหมาะสม โดย
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน (Finance Director) และผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน อาเซียน (Financial
Director ASEAN) ได้ เข้ าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ พร้ อมกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก คือ
บริ ษัท ไพรส์วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ประชุมร่วมกัน 4 ครัง้

3.

คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับความร่วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี

4.

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและผู้ตรวจสอบ
บัญชีจากภายนอกและสอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผู้ตรวจสอบในการประเมินระบบ
ควบคุมภายในที่รายงานต่อกรรมการบริ ษัท

5.

คําถามและข้ อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับการชี ้แจง
และแก้ ไขเป็ นที่ น่าพึงพอใจแล้ วจากฝ่ ายบริ หารและกรรมการบริ หารบริ ษัท

ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ ดําเนินงานในปี 2557 ให้ เป็ นไป
ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นายอรรถพร ข่ายม่าน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทในเครื อของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์
คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเข้ าร่วมทุนกับสกุลศรี เฟื่ องฟุ้ง ผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัทชาวไทย จดทะเบียนจัดตังเป็
้ น
บริ ษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2511 ด้ วยทุนจดทะเบียน 60 ล้ านบาท
เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายยางรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเล็ก และใหญ่เพื่อการพาณิชย์
รวมถึงการผลิตยางเครื่ องบิน และหล่อดอกยางเครื่ องบิน เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดภายในประเทศ
และเพื่อการส่งออก ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 74 ล้ านบาท สํานักงานใหญ่ และโรงงานตังอยู
้ ท่ ี่ 50/9
ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

..
..
..
.

พัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัทในช่ วงต่ าง ๆ นับแต่ เริ่มก่ อตัง้ มีดงั นี ้
ปี 2512 บริ ษัทได้ ทําข้ อตกลงในด้ านความร่วมมือทางเทคโนโลยีการผลิต และการบริ หาร กับ บริ ษัท
เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์รับเบอร์ จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปี 2513 บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เป็ นระยะ
เวลา 15 ปี โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ จากกิจการผลิตและหล่อดอกยางเครื่ องบิน
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2521 บริ ษัทได้ รับอนุมตั ใิ ห้ นําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
วันที่ 6 มกราคม 2526 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท เป็ น
หุ้นละ 20.00 บาท กับกระทรวงพาณิชย์
จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2533 ได้ มีมติให้ บริ ษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 60 ล้ านบาท เป็ น 74 ล้ านบาท
วันที่ 20 เมษายน 2537 บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปรสภาพนิตบิ คุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เป็ นนิตบิ คุ คลตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และในปี เดียวกันนี ้เอง
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย/องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็ นบริษทั แรกในกลุม่ ผู้ผลิตยางรถยนต์ในประเทศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 ที่ประชุมได้ มีมติให้ บริ ษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ
20.00 บาท เป็ น 10.00 บาท เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538
1.1 พันธกิจ ค่ านิยม และกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของกู๊ดเยียร์
พันธกิจของกู๊ดเยียร์
จุดมุง่ หมายทัว่ โลกของกู๊ดเยียร์ คือ
เพิ่มมูลค่าตราสินค้ าของเราสําหรับทุกคน
ขับเคลือ่ นตลาดด้ วยเทคโนโลยี
ส่งมอบยาง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า และผู้บริ โภค

..
.
..
..

เป้าหมายเดียวกัน
กู๊ดเยียร์ จะเป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยางรายแรกของโลกที่
ดึงดูด พัฒนา กระตุ้น และคงไว้ ซงึ่ ทีมพนักงานที่ดีที่สดุ ขององค์กร
การสร้ างและสานสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ผู้บริ โภค รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว การดําเนินงาน
ให้ เหนือกว่าที่อีกฝ่ ายคาดหวัง
การขับเคลือ่ นองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้ อง และมีประสิทธิผล
การสร้ างโมเดลธุรกิจที่ยงั่ ยืน และนํามาซึง่ ผลตอบแทนการลงทุนที่มนั่ คง
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..
..
.
..
..
.

ค่ านิยมร่ วม
บริษัทให้ คาํ มั่นว่ าบริษัท
จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ
จะปฏิบตั ติ นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีความเคารพต่อกัน
จะสนับสนุนด้ านความปลอดภัย ทังในขณะปฏิ
้
บตั งิ าน และนอกเวลาปฏิบตั งิ าน
จะรักษาสิง่ แวดล้ อม และชุมชน
จะรับฟั งซึง่ ปั ญหา และแก้ ไขอย่างเป็ นทีม
คุณลักษณะผู้นํา
กู๊ดเยียร์ ถกู ขับเคลือ่ นด้ วยผู้นําที่มีคณ
ุ ลักษณะ
มีความสามารถโดดเด่น และทํางานอย่างเป็ นทีม
มีทกั ษะในการแก้ ไขปั ญหา
สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
กล้ าตัดสินใจ
มีผลงานที่ดี

กลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ คือ (1) กู๊ดเยียร์ ให้ ความสําคัญต่อความต้ องการของผู้บริ โภคเสมอมา
สินค้ าของกู๊ดเยียร์ จงึ เป็ นนวัตกรรมที่พฒ
ั นาจากความต้ องการของตลาดเป็ นสําคัญ (2) กู๊ดเยียร์ ยงั คงรักษา พัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็ นเลิศเพื่อส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าของเรา (3) การขยายช่องทางการตลาด
และเพิ่มผู้แทนจําหน่ายในแต่ละปี ซึง่ กู๊ดเยียร์ ได้ วางเป้าหมายในการขยายสาขาศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ ให้
ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาค เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื ้อสินค้ าของเราให้ แก่ลกู ค้ า โดยบริ ษัทให้ ความ
สําคัญเกี่ยวกับพื ้นที่เป้าหมาย อีกทังคั
้ ดเลือกร้ านค้ าที่พร้ อมเป็ นพันธมิตรที่จะเติบโตไปอย่างยัง่ ยืนไปกับกู๊ดเยียร์
ปั จจุบนั ศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ สว่ นใหญ่เปิ ดดําเนินการครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วนใน
กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงจากร้ านอีเกิ ้ล สโตร์ ที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เพื่อก้ าวไป
สูค่ วามสําเร็ จตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และ (4) กู๊ดเยียร์ ได้ ให้ ความสําคัญกับพนักงานซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การ
ดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ ให้ เติบโตอย่างมัน่ คง เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ทีมที่ดีที่สดุ ขององค์กร
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
(1) การเปิ ดศูนย์ บริการทางการเงินของกู๊ดเยียร์ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในครึ่ งปี หลังของปี 2557 ศูนย์บริ การด้ านการเงินในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ เริ่ มให้ บริ การด้ านบัญชีลกู หนี ้
และเจ้ าหนี ้ และด้ านการบัญชีทวั่ ไปในประเทศแถบเอเซีย แปซิฟิกรวมถึงประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการเปิ ดศูนย์
บริ การฯคือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ โดยผ่านระบบการเงินที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และง่ายต่อการทํางานมากขึ ้น ศูนย์บริ การฯ จะให้ บริ การแก่ประเทศต่างๆในงานด้ านต่อไปนี ้
บัญชีเจ้ าหนี ้: สัง่ ซื ้อและชําระหนี ้
บัญชีลกู หนี ้: การออกใบเรี ยกเก็บหนี ้และการเก็บหนี ้
การบัญชีทวั่ ไป: การบันทึกด้ านการเงินต่างๆ

..
.

(2) การขยายศูนย์ บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์
ในปี 2557 ที่ผา่ นมา กู๊ดเยียร์ ได้ วางเป้าหมายว่าจะทําการขยายศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ จากเดิม
36 สาขา ให้ เพิ่มเป็ น 54 สาขา ซึง่ กู๊ดเยียร์ ได้ ทําการเปิ ดศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เพิ่มขึ ้น 15 สาขา รวมเป็ น
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51 สาขา ณ สิ ้นปี 2557 โดยอีก 3สาขาที่วางไว้ นนั ้ จะเสร็จสมบูรณ์พร้ อมเปิ ดดําเนินการช่วงไตรมาสแรกของปี 2558
ซึง่ จะทําให้ จํานวนสาขาครบ 54 สาขาตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ นี ้ได้ เปิ ดให้ บริ การ
ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ อันเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างรายได้ และการเติบโตด้ านยอดขายให้ กบั กู๊ดเยียร์ เป็ น
อย่างมาก รวมไปถึงการสร้ างแบรนด์ก๊ ดู เยียร์ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง
(3) ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ในปี 2557 กู๊ดเยียร์ ได้ ทํากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ โดยจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมนันคื
้ อการช่วยเหลือคนในชุมชนที่โรงงานของเราตังอยู
้ ่ คือบริ เวณจังหวัดปทุมธานี ความรับผิดชอบต่อสังคมนี ้
เป็ นความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาชุมชนและสภาพความเป็ นอยูข่ องคนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนแห่งนัน้ และพนักงานกู๊ดเยียร์ ก็มีโอกาส
ได้ อาสาสมั ค รเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมดี ๆ เพื่ อ ให้ การสนั บ สนุ น ทั ง้ กิ จ กรรมของบริ ษั ท และมี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน
นอกเหนือจากการช่วยเหลือชุมชนรอบข้ างโรงงานแล้ ว การอบรมขับขี่ปลอดภัยยังเป็ นหัวใจหลักในการทําธุรกิจ
ของกู๊ดเยียร์ อกี ด้ วย เราได้ ให้ ความรู้ด้านการขับขีป่ ลอดภัยกับคนหลายกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย
ต่างๆ หรื อเจ้ าหน้ าที่องค์กรต่างๆและคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนใกล้ เคียงโรงงานกู๊ดเยียร์ ซึง่ ทังหมดเป็
้
นไปตามพันธ
สัญญาของกู๊ดเยียร์ สาํ หรับการดําเนินงานของบริ ษัทในประเทศไทย อันสอดคล้ องกับพันธกิจร่วมกันของกู๊ดเยียร์ ทวั่
โลก คือ การเป็ นธุรกิจระดับโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ที่ที่เราดําเนินธุรกิจอยู่
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทนุ จดทะเบียน 74,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รวม 7,400,000
หุ้น เป็ นหุ้นสามัญที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
โดยสิทธิออกเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็ นบริ ษัท
ในเครื อของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ซึง่ ถือหุ้นในบริ ษัททังสิ
้ ้น 4,942,418 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.79
ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท จํานวนหุ้นที่เหลือร้ อยละ 33.21 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตยางชันนํ
้ าของโลก สํานักงานแห่งใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่
เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ ทังยั
้ งดําเนินธุรกิจในหลายภูมิภาคภายในสหรัฐอเมริ กาเอง และบริ ษัทย่อยในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทําให้ บริ ษัทพัฒนา ผลิต และมีตลาดยางที่เชื่อมโยงถึงกัน บริ ษัทยังผลิต และจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวกับยาง
เป็ นหนึง่ ในผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ผู้ให้ บริ การรายใหญ่ของโลกสําหรับยางรถบรรทุก และการหล่อดอกยาง เดอะ กู๊ดเยียร์
ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนีทําการผลิตจากโรงงานในประเทศต่างๆ 22 ประเทศ มีโรงงานผลิตรวม 52 โรงงาน
มีพนักงานทังประจํ
้
า และชัว่ คราวรวม 69,000 คนทัว่ โลก
1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ได้ ให้ สทิ ธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า สิทธิบตั รการผลิต และการให้
บริ การทางด้ านเทคนิค เครื่ องจักร วัตถุดบิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ หารงาน รวมถึงนโยบายการดําเนินงาน
แก่ก๊ ดู เยียร์ ประเทศไทย ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ ในหัวข้ อ 11 รายการระหว่างกัน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยดําเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการผลิต และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน
และการหล่อดอกยางเครื่ องบินสําหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก โดยจําแนกโครงสร้ างรายได้ ตามตลาด
การจําหน่ายเป็ นแบบตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซึง่ เป็ นข้ อมูลเดียวกันกับทีร่ ายงานตามงบการเงินของบริษทั
หน่ วย (ล้ านบาท)
รายได้

ปี 2557

ร้ อยละ

ปี 2556

ร้ อยละ

ปี 2555

ร้ อยละ

จําหน่ ายในประเทศ

1,606

42.31

1,575

43.65

1,728

49.65

ส่ งออก

2,190

57.69

2,033

56.34

1,752

50.35

รวม

3,796

100

3,608

100

3,480

100
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อัตราเพิ่ม (ลด)ของมูลค่ าจําหน่ าย

3.67

(14.81)

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ บริการ
ผลิตภัณฑ์ ของกู๊ดเยียร์ แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์
กู๊ดเยียร์ ผลิตยางรถยนต์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง และคุณค่าที่ยดึ ถือที่สาํ คัญที่สดุ คือ นวัตกรรมที่เป็ นเลิศ และความ
ปลอดภัย โดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ
ยางรถยนต์นงั่
ยางรถปิ คอัพ/รถตู้
ยางรถยนต์ SUV
ยางสปอร์ ต
ยางรันออนแฟลต
ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

..
..

..

ผลิตภัณฑ์ ยางเครื่ องบิน
กู๊ดเยียร์ มีชื่อเสียงด้ านผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบินมากว่าศตวรรษทังแบบยางเรเดี
้
ยล (Radial) และยางผ้ าใบ
(Bias) กู๊ดเยียร์ มีโรงงานผลิตยางเครื่ องบินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (USA, Danville) ประเทศบราซิล (Brazil, Sao
Paulo) และประเทศไทย โดยประเทศไทยได้ ถกู รับเลือกให้ เป็ นฐานการผลิตยางเครื่องบินในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค ได้ แก่
ยางเครื่ องบินทัว่ ไป (General Aviation Tires)
ยางเครื่ องบินเจ็ทส่วนตัว (Business Jet Tires)
ยางเครื่ องบินเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Aviation Tires) และ
ยางเครื่ องบินทางการทหาร (Military Aviation Tires)
นอกจากผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบินแล้ ว กู๊ดเยียร์ ยงั เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบินด้ วยการให้ บริ การ
หล่อดอกยางเครื่ องบิน (Retread) ซึง่ ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยปฏิบตั งิ าน รวมถึงยืดอายุการใช้ งานให้ กบั ยางเครื่ องบิน ด้ วย
เทคโนโลยีระดับสูงสําหรับการหล่อดอกยางเครื่ องบิน กู๊ดเยียร์ มีโรงงานสําหรับหล่อดอกยางเครื่ องบินในประเทศ
อเมริ กา บราซิล เนเธอร์ แลนด์ และประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้ าทัว่ โลก

..
..
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
การทําตลาด และการแข่งขันของบริ ษัท สามารถจําแนกได้ ตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทซึง่ แบ่งเป็ นก
ลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ และยางเครื่ องบิน
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
ตลาดยางรถยนต์
นโยบายการตลาดหลักของปี 2557 สําหรั บผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์ คือ
การขยายจํานวนตัวแทนจําหน่ายของกู๊ดเยียร์ เนื่องจากกู๊ดเยียร์ เล็งเห็นว่า ตัวแทนจําหน่ายเป็ นหัวใจ
สําคัญในการดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ โดยปี 2557 กู๊ดเยียร์ ยงั คงวางแผนขยายสาขาร้ านกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์
ในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาช่องทางจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557 จํานวนร้ านกู๊ดเยียร์
ออโตแคร์ มีทงสิ
ั ้ ้น 51 สาขา
การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้แทนจําหน่ายซึง่ ถือเป็ นพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยกู๊ดเยียร์
ได้ จดั งานประชุมผู้แทนจําหน่ายประจําปี เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ภายใต้ ธีม ” Partnership for Future” ซึง่ ภายใน
งานมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์ รวมถึงการสือ่ สารแผนการตลาดแก่ทางผู้แทนจําหน่ายอีกทัง้
การพูดคุยสือ่ สารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้แทนจําหน่าย
การสร้ างความรับรู้แก่ผ้ บู ริโภคต่อแบรนด์ก๊ ดู เยียร์ โดยกู๊ดเยียร์ ได้ ทาํ แคมเปญเพือ่ รณรงค์การขับขีป่ ลอดภัย
ภายใต้ หวั ข้ อ “กลับบ้ านปลอดภัย มัน่ ใจกู๊ดเยียร์ ” ทังนี
้ ้ ได้ สอื่ สารผ่านสือ่ บิลบอร์ ดทัว่ ประเทศ และรถส่งสินค้ ากู๊ดเยียร์
กลุ่มลูกค้ า และช่ องทางจําหน่ าย เป็ นไปตามรู ปแบบการบริโภค คือ
ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือ ตลาดที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อยางเพื่อนําไปเปลีย่ นกับยางชุดแรกที่ตดิ
มาพร้ อมกับรถยนต์ ซึง่ กู๊ดเยียร์ มีการจําหน่ายสินค้ าสูผ่ ้ บู ริ โภคผ่านตัวแทนจําหน่ายยางภายในประเทศ รูปแบบช่อง
ทางจําหน่ายหลักได้ แก่
ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare), กู๊ดเยียร์ อีเกิลสโตร์ และกู๊ดเยียร์ เซอร์ วสิ เซนเตอร์
ผู้แทนจําหน่ายค้ าส่ง (Wholesale Dealer)
ผู้แทนจําหน่ายค้ าปลีก (Retailer, Multi-Brand)
โชว์รูมรถยนต์ (Car Showroom)
โมเดิร์นเทรด
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทางการจําหน่ายผ่านโรงงาน
ประกอบรถยนต์ สําหรับใช้ เป็ นยางชุดแรกที่ตดิ มาพร้ อมกับตัวรถยนต์
ตลาดต่ างประเทศ (Export Market) เป็ นการจําหน่ายแก่บริษทั ในเครือกู๊ดเยียร์ ในต่างประเทศทุกภูมภิ าคทัว่
โลก กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็ นโรงงานที่สาํ คัญสําหรับผลิตเพื่อการส่งออกยางรถยนต์
สัดส่ วนการจําหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศ โปรดดูโครงสร้ างรายได้ ในหัวข้ อข้ างต้ น
ภาวะการแข่ งขัน

..
..
.

ในปี 2557 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ งทางการ
เมืองเมื่อต้ นปี 2557 ส่งผลให้ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับการเข้ ามาทําตลาดของสินค้ าระดับรองด้ วยการ
ใช้ กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้ การแข่งขันในตลาดทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งขึ ้น สําหรับตลาด
โรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market ) ได้ รับผลกระทบหลังจากหมดโนโยบายรถยนต์คนั แรกใน
ช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้ ยอดผลิตและจําหน่ายรถยนต์ในประเทศหดตัวในปี 2557 กู๊ดเยียร์ ได้ รับผลกระทบจาก
ภาวะดังกล่าวแต่ยงั คงรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ ได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์ อุตสาหกรรมยาง
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และผลิตภัณฑ์ยาง ในปี 2558 ยังมีแนวโน้ มปรับตัวเติบโตได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางยานพาหนะ ซึง่ คาดว่าจะ
เติบโตตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ จากปั จจัยหลัก คือ เศรษฐกิจสหรัฐมี
แนวโน้ มขยายตัว และสภาวะราคานํ ้ามันลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งอาจได้ รับปั จจัยบวกจากรอบการเปลีย่ นยาง
ของรถยนต์อีโคคาร์ ที่จําหน่ายเมื่อปี 2555 ที่จะถึงกําหนดเปลีย่ นในปี 2558
ผลิตภัณฑ์ ยางเครื่ องบิน
ตลาดยางเครื่ องบิน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบินในปี 2557 กู๊ดเยียร์ ดําเนินตามแผนการตลาดในปี 2556 โดย
เน้ นการสือ่ สารเรื่ องจุดเด่นทางด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนําเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทังบริ
้ การที่ตอบสนองความ
ต้ องการลูกค้ าเป็ นหลัก ทังยั
้ งตําเนินตามแผนงาน ว่ากู๊ดเยียร์ จะเป็ นผู้นําด้ านการบริ การที่ดีเลิศ
กลุ่มลูกค้ า และช่ องทางการจําหน่ าย
กลุม่ ลูกค้ าหลัก คือ กลุม่ ลูกค้ าสายการบินในลักษณะของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบินเพื่อการพาณิชย์ โดย
เน้ นสายการบินพาณิชย์ทงในประเทศไทย
ั้
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และกลุม่ ลูกค้ าเครื่ องบินส่วนตัว
ช่องทางการจําหน่ายมีทงตลาดในประเทศ
ั้
และตลาดส่งออก สําหรับตลาดต่างประเทศกระทําโดยการ
จําหน่ายไปยังบริ ษัทในเครื อกู๊ดเยียร์ และโดยบริ ษัทกู๊ดเยียร์ ที่รับผิดชอบในประเทศนันๆ
้
ส่วนการจําหน่ายใน
ประเทศไทยจะกระทําโดยกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) เองซึง่ ความต้ องการของตลาดจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยวในประเทศที่จะส่งผลโดยตรงต่อปริ มาณการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ
ภาวะการแข่ งขัน
ปั จจัยการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบินในปี 2557 ตลาดในต่างประเทศเติบโตตามธุรกิจท่องเที่ยว
และธุรกิจสายการบินที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคซึง่ มีปริ มาณการเพิ่ม
ขึ ้นของจํานวนเครื่ องบิน และ สายการบินใหม่โดยเฉพาะสายการบินต้ นทุนตํ่า
การเติบโตของธุรกิจการบิน เห็นได้ ชดั ในประเทศ จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ในส่วนของธุรกิจการบินใน
ประเทศไทยได้ รับผลบวกจากการเปิ ดตัวของสายการบินใหม่และการฟื น้ ตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว
แนวโน้ มตลาดยางเครื่ องบินในปี 2558 ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2557 ซึง่ มีผลมาจาก การฟื น้ ตัวของภาค
ธุรกิจ การเปิ ดตัวของเส้ นทางการบินใหม่ และปริ มาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้นจากการแข่งขันกันในธุรกิจการบิน
สัดส่ วนการจําหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศ โปรดดูโครงสร้ างรายได้ ในหัวข้ อข้ างต้ น
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
กู๊ดเยียร์ มีโรงงานสําหรับผลิตยางรถยนต์ ยางเครื่ องบิน และหล่อดอกยางเครื่ องบิน จํานวน 1 โรง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัด
ปทุมธานี
การจัดหาวัตถุดบิ หรื อผลิตภัณฑ์ เพื่อจําหน่ าย
บริ ษัทจัดหาวัตถุดบิ ที่สาํ คัญที่ใช้ ในการผลิตจากหลายแหล่ง วัตถุดบิ ทุกชนิดที่ใช้ ในการผลิตจะต้ องผ่านการ
ตรวจสอบและได้ รับการอนุมตั จิ ากศูนย์ทดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อ กู๊ดเยียร์ อินโนเวชัน่ เซนเตอร์ ประเทศลักเซมเบอร์ ก ก่อนที่จะนํามาใช้ ในการผลิต วัตถุดบิ หลักที่สาํ คัญในการ
ผลิตได้ แก่ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) เส้ นใยสังเคราะห์ (Nylon Fabric)
สารเคมีตา่ งๆ นํ ้ามันผสมยาง ผงคาร์ บอนแบล็ค (Carbon Black) เส้ นใยเหล็ก (Steel Cord) เส้ นลวดขอบยาง
(Bead Wire) และวัตถุดบิ อื่นๆ
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บริษทั มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดบิ ทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผู้ผลิตเป็ นหลัก ในปี 2557
บริ ษัทมีสดั ส่วนการจัดหาวัตถุดบิ จากผู้ผลิตในประเทศร้ อยละ 46 และจากต่างประเทศร้ อยละ 54 เนื่องจากวัตถุดบิ
บางชนิดไม่สามารถจัดหาได้ ในประเทศไทย แยกได้ ดงั นี ้
สัดส่ วนการจัดหาวัตถุดบิ แยกชนิดและสัดส่ วนการจัดหา
การจัดหาภายในประเทศ
/ต่ างประเทศ
การจัดหาภายในประเทศ

รวมสัดส่ วนการจัดหาภายในประเทศ
การจัดหาจากต่างประเทศ

รวมสัดส่ วนการจัดหาจากต่ างประเทศ
รวมสัดส่ วนการซือ้ วัตถุดบิ

ประเภทวัตถุดบิ
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)
ผงคาร์ บอนแบล็ค (Carbon Black)
เส้ นใยสังเคราะห์ (Fabric)
สารเคมี/นํ ้ามันผสมยาง (Chemical, Oil Pigment)
เส้ นลวดขอบยางและอื่น ๆ (Bead Wire)
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)
ผงคาร์ บอนแบล็ค (Carbon Black)
เส้ นใยสังเคราะห์ (Fabric)
สารเคมี/นํ ้ามันผสมยาง (Chemical, Oil Pigment)
ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)
เส้ นลวดโครงยาง (Tire Wire Creel)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
20
8
11
7
46
2
2
3
5
11
25
4
54
100

(ข) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต หรื อการกําจัดวัตถุดบิ เหลือใช้
กู๊ดเยียร์ ให้ คํามัน่ สัญญาว่าจะปฏิบตั งิ าน ด้ วยการยึดถือนโยบายคือ “การสนับสนุนด้ านความปลอดภัยทังขณะ
้
ปฏิบตั งิ าน หรื อนอกเวลางาน” และ “การรักษาสิง่ แวดล้ อม และชุมชน” ในฐานะที่ก๊ ดู เยียร์ เป็ นองค์กรระดับโลกที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม กู๊ดเยียร์ จงึ ปฏิบตั งิ านโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทังด้
้ านกฎหมาย และจริ ยธรรม
เพือ่ บรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิง่ แวดล้ อมในการคงไว้ ซงึ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม บริ ษัทมีมาตรการจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกําหนดโดยแบ่งเป็ น 3 ด้ านหลัก คือ
(1) นโยบายการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ประกอบด้ วย ของเสียที่ไม่เป็ นอันตราย ได้ แก่ พลาสติก และยาง เศษไม้ เหล็ก โลหะ และของเสียที่เป็ นอันตราย
ได้ แก่ ผ้ าปนเปื อ้ นนํ ้ามัน สารเคมีหมดอายุ นํ ้ามันใช้ แล้ ว หลอดไฟใช้ แล้ ว ตลับหมึกเครื่ องถ่ายเอกสาร ภาชนะปน
เปื อ้ น กระป๋ องสี
กู๊ดเยียร์ จดั การกําจัดของเสียทังสองประเภทในโรงงานอย่
้
างมีระบบ โดยมีโรงกําจัดขยะสําหรับแยกขยะ
แต่ละชนิดเพื่อขนย้ ายไปกําจัดตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ อย่างน้ อย
ปี ละ 2 ครัง้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด และเพื่อให้ มนั่ ใจว่า การผลิตสินค้ าของ กู๊ดเยียร์ จะไม่ก่อมลพิษหรื อ
ส่งผลกระทบใด ๆ ทางด้ านสิง่ แวดล้ อมต่อชุมชนใกล้ เคียงโรงงาน
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(2) การตรวจสอบคุณภาพนํา้ ทิง้ จากกระบวนการผลิต พารามิเตอร์ ท่ ตี รวจ ได้ แก่ ความเป็ นกรดและ
ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) สารแขวนลอย (SS) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S )นํ ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
โดยผู้ตรวจสอบภายนอกทุก ๆ 1 เดือน
(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พารามิเตอร์ ท่ ตี รวจ ได้ แก่ ปริ มาณฝุ่ น
(TSP) ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ก๊ าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ปริ มาณค่าควันดํา (Opacity ) ออกซิเจน (O2) โดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกบริ ษัท ทุก ๆ 6 เดือน
ข้ อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม และแนวทางแก้ ไขข้ อพิพาทดังกล่ าว
กู๊ดเยียร์ ไม่มีข้อร้ องเรี ยนช่วงก่อน และภายในปี 2557 จากชุมชนทางด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยทางบริ ษัทได้ ทําหนังสือ
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ ร้ องเรี ย นที่ สํ า นัก งานอุต สาหกรรมจัง หวัด ปทุม ธานี แ ละสํ า นัก งานเทศบาลเมื อ งคลองหลวง
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.4 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ เฉพาะงานที่มีมูลค่ าสูงและใช้ เวลาในการส่ งมอบงาน
- ไม่มี -

3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
บริ ษัทต้ องเผชิญกับความเสีย่ งทางการเงินที่สาํ คัญได้ แก่ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ความเสีย่ งจาก
อัตราดอกเบี ้ย และความเสีย่ งจากสินเชื่อ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเกิดจากการที่บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
ต่างประเทศ และรายการซื ้อจากต่างประเทศที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากบริ ษัท
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝากไว้ กบั สถาบันการเงินและเงินลงทุนอื่น ความเสีย่ งจากสินเชื่อเกิดขึ ้นจาก
การขายเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน
บริ ษัทไม่มีนโยบายในการใช้ อนุพนั ธ์ ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริ หารอาจพิจารณาเลือกใช้ สญ
ั ญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นเฉพาะกรณี
บริ ษัทได้ ดอกเบี ้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ บริ ษัทบริ หารความเสีย่ งจาก
อัตราดอกเบี ้ยโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้ มีระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนและ
อัตราดอกเบี ้ยที่แตกต่างกัน
บริ ษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสีย่ งด้ านการให้ สนิ เชื่อที่เกิดจากลูกหนี ้การค้ า เนื่องจากบริ ษัทมีลกู ค้ า
จํานวนมากรายที่ครอบคลุมถึงลูกค้ าที่เป็ นผู้ผลิต ผู้จดั จําหน่ายและผู้บริ โภค ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าไม่มีความเสีย่ งจาก
การให้ สนิ เชื่อในลูกหนี ้การค้ ามากไปกว่าจํานวนที่สาํ รองไว้ เผื่อการเรี ยกชําระหนี ้ไม่ได้
บริ ษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริ ษัท
ฝากเงินไว้ กบั สถาบันทางการเงินที่นา่ เชื่อถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริ ษัทจะจํากัดความเสีย่ งโดยการกระจาย
เงินฝากไม่จํากัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง่
และสําหรับเงินสดส่วนเกินจะนําไปลงทุนในเงินลงทุนที่มี
ความเสีย่ งตํ่าหรื อเงินลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ครบกําหนดชําระ 90 วัน บริ ษัทไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงิน
ลงทุนดังกล่าว
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ความเสี่ยงด้ านวัตถุดบิ
บริ ษัทจัดซื ้อวัตถุดบิ เพื่อใช้ ในการผลิต ทังจากผู
้
้ ค้าในประเทศและต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์
ผงคาร์ บอนด์แบล็ค เส้ นใยสังเคราะห์ และเคมีภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ เป็ นวัตถุดบิ ที่สาํ คัญในการผลิตยางรถยนต์ ซึง่ วัตถุดบิ ใน
แต่ละชนิดสามารถจัดหาได้ จากผู้ผลิตทังในประเทศและต่
้
างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการ
จัดหาวัตถุดบิ และติดตาม ประเมินผล การบริ หารการใช้ วตั ถุดบิ อย่างเป็ นระบบ และจัดทําแผนรองรับกรณีเกิดภาวะ
การขาดแคลนวัตถุดบิ หรื อความผันผวนของราคาวัตถุดบิ บริ ษัทร่วมมือกับบริ ษัทในเครื อกู๊ดเยียร์ ในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน เพือ่ ป้องกันและบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดบิ และการผันผวนของราคาวัตถุดบิ ร่วมกัน
ซึง่ จากความร่วมมือกันนี ้ ทําให้ บริ ษัทมีความมัน่ ใจในแผนรองรับปั ญหาและความเสีย่ ง และมัน่ ใจว่าสามารถรับมือ
กรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดบิ ได้ ซึง่ จะลดความเสียหายต่อการผลิตของบริ ษัท
ความเสี่ยงด้ านการตลาด
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)
ความเสีย่ งด้ านการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึง่ ความ
ต้ องการใช้ ยางรถยนต์ของตลาด OEM ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการ
ผลิตในประเทศ จากการสิ ้นสุดโครงการรถคันแรกในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ทําให้ ยอดการผลิตรถยนต์ และการ
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงในปี 2557 อีกทังยั
้ งมีปัจจัยจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งปี แรก ภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับฐานที่สงู ในปี 2556 ทําให้ ความต้ องการใช้ ยางรถยนต์สาํ หรับตลาดโรงงานประกอบ
รถยนต์หดตัวลงเช่นกัน ซึง่ กู๊ดเยียร์ ได้ ประเมินความเสีย่ งในจุดนี ้ไว้ แล้ ว และบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ วยการเพิ่ม
ยอดจําหน่ายในตลาดอื่น รวมถึงการหาฐานลูกค้ าในอนาคตของตลาด OEM เพิ่มมากขึ ้น
ตลาดยางรถยนต์ ทดแทน (Replacement Market)
ความต้ องการใช้ ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณรถยนต์
ที่ยงั ใช้ งานอยู่ ซึง่ มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี อ้ างถึงหัวข้ อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ (รายได้ หลัก
ของกู๊ดเยียร์ มาจากการจําหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน Replacement Market) ซึง่ มีอตั รากําไรที่
สูงกว่าตลาด OEM ดังนันตลาดยางรถยนต์
้
ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขันที่สงู มาก นอกจากนี ้ด้ วยจํานวนผู้ผลิตและ
จัดจําหน่ายยางรถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ ้น ทําให้ การแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้ วย ทังการแข่
้
งขันด้ านราคาและ
การส่งเสริ มการขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ ามาทําตลาดของยางรถยนต์ระดับรอง ซึง่ ใช้ กลยุทธ์การตัดราคาทําให้
ภาวะการแข่งขันในตลาดดุเดือดมากยิ่งขึ ้น และปั จจัยเสีย่ งจากภาวะความไม่สงบทางการเมือง ยังเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดเพื่อบริ หารปั จจัยเสีย่ งข้ างต้ น กู๊ดเยียร์ เน้ นขยายช่องทางจําหน่ายในทุก
ทาง โดยศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เป็ นช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์ เป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังมุง่ สร้ าง
แบรนด์ก๊ ดู เยียร์ สคู่ วามรับรู้ของผู้บริ โภค
ตลาดยางเครื่ องบิน
ปั จจัยเสีย่ งสําหรับตลาดยางเครื่ องบินในส่วนของตลาดส่งออก สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแถบทวีปยุโรป
และทวีปอเมริกา ทําให้ ตลาดอยูใ่ นสภาวะทรงตัว เศรษฐกิจไม่ดี ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเทีย่ วบิน การท่องเทีย่ ว
ทําให้ ความต้ องการในการใช้ ยางเครื่ องบิน อาจแปรผันตามปริ มาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้ มลดลงดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม ในภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีปริ มาณการเพิ่มขึ ้นของจํานวนเครื่ องบินใน
ประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย สําหรับตลาดในประเทศ ปั จจุบนั ความต้ องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ บริ ษัท
บริ หารจัดการความต้ องการในส่วนนี ้ด้ วยการนําเข้ ายางประเภทดังกล่าวจากบริ ษัทในเครื อของกู๊ดเยียร์ เพื่อตอบ
สนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกกลุม่
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ความเสี่ยงจากภัยอุทกภัยที่อาจมีผลกระทบต่ อทรั พย์ สนิ และการดําเนินงานของบริษัท
กู๊ดเยียร์ มีความเสีย่ งจากอุทกภัยซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สนิ
และการดําเนินงานของบริ ษัทโดยตรง
เนื่องจากพื ้นที่ที่ตงของโรงงาน
ั้
อยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี ซึง่ เป็ นพื ้นที่เสีย่ งที่จะได้ รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อ
ป้องกันผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าว กู๊ดเยียร์ ได้ ดําเนินก่อสร้ างกําแพงกันนํ
้ ้าโดยรอบโรงงาน และได้ ทํา
กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายต่ออาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์ สินค้ าคงคลังและความเสียหายที่เกิด
จากการหยุดการดําเนินธุรกิจไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว อีกทัง้ การวางมาตรการในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิด
ขึ ้นในอนาคต
3.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้หลักทรั พย์
บริ ษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จํากัด ที่จดทะเบียนและตังอยู
้ ใ่ นสหรัฐอเมริ กา ถือหุ้น
ของบริ ษัทจํานวนร้ อยละ 97.66ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่าย ดังนัน้ บริ ษัทจึงอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของ บริ ษัท
เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จํากัด ในการดําเนินกิจการและการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทต้ อง
อาศัยความร่วมมือกับบริ ษัท เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จํากัด ในด้ านเทคโนโลยีในการผลิต
เทคโนโลยีทางด้ านวัตถุดบิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ หารงาน
การพึง่ พานันบริ
้ ษัทมีความเสีย่ งในดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องถ้ าหากมีการเปลีย่ นแปลงจากผู้ถือหุ้นหลักของบริ ษัท

4. ข้ อมูลทั่วไป และข้ อมูลสําคัญอื่น
4.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัท
ทะเบียนบริ ษัทเลขที่
ประกอบธุรกิจ

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
0107537001188 (เดิมเลขที่ บมจ. 365)
ผลิตและจัดจําหน่ายยางรถยนต์ ยางเครื่องบินสําหรับตลาดในประเทศและเพือ่ การ
ส่งออกและให้ บริ การหล่อดอกยางเครื่ องบิน

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ และโรงงาน
เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึง่
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
จํานวนพนักงาน 755 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
โทรศัพท์
0-2909-8080-8
โทรสาร
0-2909-8097
โฮมเพจ
www.goodyear.co.th
ทุนจดทะเบียน
74000,000, บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
74000,000, บาท
หุ้นสามัญ
7000,400, หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
รายละเอียดนิตบิ คุ คลที่บริ ษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10
-ไม่มีรายละเอียดของบุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
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โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย

0-2229-2800
0-2359-1259
นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ ทุง่ มหาเมฆ สาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0-2344-1000 หรื อ 0-2286-9999
0-2286-5050
บริ ษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
26 ถนนพระราม 3 อาคาร
3 มาระรพนนถ 62-02 นชั ้ รอวเวาท
์
ดนรกแ
์
ยลาภ
ั ศราคาอ
ุ
1101
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 5555-3562-0 โทรสาร 8765-3562-0

4.2 ข้ อมูลสําคัญอื่น
-ไม่มี-

5. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถอื หุ้น
5.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ ว
จํานวนทุนจดทะเบียน
74,000,000 บาท
จํานวนทุนชําระแล้ ว
74,000,000 บาท
หุ้นสามัญ
7,400,000
หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
10
บาท
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัท
GYT
หุ้นประเภทอื่นที่มีสทิ ธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มีข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-
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5.2 ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2558
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
The Goodyear Tire & Rubber Company
BNP Paribas Securities Services, London Branch
บริ ษัท ศรี คีรีเอนเตอร์ ไพร์ ส จํากัด
บริ ษัท ศรี พี่น้อง จํากัด
บริ ษัท บุญทรง จํากัด
นายบุญทรง ศรี เฟื่ องฟุ้ง
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนโกรท
บริ ษัท เตชะไพบูลย์ จํากัด
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีน สมาร์ ท แคปปิ ตอล เพื่อการเลี ้ยงชีพ

จํานวนหุ้น
4,942,418
431,900
209,864
208,240
141,900
101,918
87,100
73,480
59,200
33,400

ร้ อยละ
66.79
5.84
2.84
2.81
1.92
1.38
1.18
0.99
0.80
0.45

หมายเหตุ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก และ Thailand Securities
Depository Company Limited for Depositors เป็ นการถือแทนผู้ลงทุนโดยผ่านทางผู้ฝากที่เป็ นสมาชิกของบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 225 ถึงมาตรา 228
5.3 การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
-ไม่มี-

6. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลใดๆ ของบริ ษัทจะต้ องกระทําภายในกําหนด 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นหรื อ
คณะกรรมการบริษทั ได้ มมี ติ บริษทั จะแจ้ งการประกาศจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถอื หุ้นหรือตีพมิ พ์ประกาศการจ่ายเงินปั นผล
ทางหนังสือพิมพ์ เงินปั นผลระหว่างกาลให้ เป็ นไปตามจํานวนของหุ้นและมีจํานวนเท่ากัน
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
ปี
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

2557
44.47
20
45%

2556
109.60
20
18%
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม2557 บริ ษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนี ้
การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา
และธรรมาภิบาล

4/4

1/1

กรรมการบริ หาร

4/4

1/1

กรรมการบริ หาร

4/4

1/1

กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
และธรรมาภิบาล

3/4*

1/1

กรรมการ

4/4

1/1

กรรมการ

4/4

1/1

4/4

1/1

4/4

1/1

3/4*

1/1

2. นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr. Finbarr O’Connor)
3. นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์
(Mr. Brendan Joseph Fox)
4. นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์
5. นายเควก ไค่ วัตต์
(Mr. Quek Khai Whatt)
6. นายจีโน กาซาเรลล่า
(Mr. Gino Garzarella)
7. นายอรรถพร ข่ายม่าน
8. นายเคนเนธ ลี ไวท์
(Mr. Kenneth Lee White)
9. นายเย็บ ซู ชวน
(Mr.Yeap Swee Chuan)
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การประชุมใหญ่ สามัญ
ประจําปี ผู้ถอื หุ้นครั ง้ ที่ 46

กรรมการอิสระ
ประธานกรรม
การตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และธรรมาภิบาล

จํานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
/จํานวนครั ง้ การประชุม
/จํานวนครั ง้ การประชุม

หมายเหตุ
(1) คุณสมบัตขิ องผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
*(2) นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2014 เนื่องจากติดภารกิจต้ อง
ไปต่างประเทศเร่งด่วน
*(3) นายเย็บ ซู ชวน ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2014 เนื่องจากติดภารกิจ ต้ องไปต่าง
ประเทศเร่งด่วน
(1) กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์ และนายฟิ นบาร์ โรแลนด์ โอคอนเนอร์ สองในสามคนนี ้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
(2) โครงสร้ างคณะกรรมการ และ การจัดการ
(ก) กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษทั มีจาํ นวน 3 ท่าน คิดเป็ นหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษทั กรรมการ
อิสระของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี ้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
3. นายเย็บ ซู ชวน
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวน 3 ท่าน คิดเป็ นหนึง่ ในสามของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
ดังนี ้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน
3. นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ วย
1. ดร.ธีระพร ศรีเฟื่ องฟุ้ง
ประธานกรรมการ
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์
กรรมการบริหาร
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7.2 ผู้บริหาร
รายชื่อและตําแหน่งของผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายชื่อ
1. นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์
2. นายเบรนดัน ฟอกซ์
3. นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน (Finance Director)
General Manager Aviation-Asia Pacific

หมายเหตุ: ไม่มีการเปลีย่ นแปลงผู้บริ หารที่เกิดขึ ้นระหว่างปี 2557
โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัทตังแต่
้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยคุณสมบัตขิ องผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
7.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ นตัวเงิน สําหรับปี 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการ
กรรมการอื่นที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและไม่ได้ รับเงินเดือนจากบริ ษัทท่านละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลท่านละ
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450,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
250,000 บาท
50,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารข้ างต้ นรวมเงินเดือน ค่าเบี ้ยประชุมและผลตอบแทนอื่นแล้ ว โดยได้ รับ
อนุมตั จิ ากการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 46 วันที่ 28 เมษายน 2557
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรั บปี 2557 และปี 2556 เป็ นดังนี ้
ตําแหน่ ง
กรรมการและผู้บริ หาร

ปี 2557 (บาท)
49,590,359

ปี 2556 (บาท)
54,980,725

7.5 บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1) จํานวนพนักงาน
บริ ษัทมีจํานวนพนักงานทังสิ
้ ้น 755 คน
(2) จํานวนพนักงานแต่ละสายงาน
พนักงานประจําสํานักงาน
192 คน
พนักงานประจําฝ่ ายผลิต
563 คน
(3) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2557 เป็ นจํานวน 509 ล้ านบาท
(4) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานของบริ ษัท อันเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของการนํามาซึง่ ทีมที่ดีที่สดุ และมีความสามารถ ซึง่ นํามาสูก่ ารพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน อีกทังยั
้ งเป็ นกลยุทธ์ใน
การขับเคลือ่ นองค์กรของกู๊ดเยียร์ ทวั่ โลก บริ ษัทให้ การสนับสนุน และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาตนเองเพื่อยก
ระดับความสามารถ ความรู้ ทักษะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน

8. การกํากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์จํานวน 5 หมวด ดังนี ้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทปฏิบตั ิตามปรั ชญาองค์ กรที่ตราไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทสําหรั บการ
ปฏิบตั งิ านของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ทัว่ โลก ซึง่ คูม่ ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
ฉบับนี ้ช่วยให้ พนักงานของเราเข้ าใจว่าบริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยมาตรฐานระดับสูงและปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และเป็ นธรรมเพื่อคงไว้ ซงึ่ ชื่อเสียงที่ดีของเรา ควบคูไ่ ปกับคุณค่าที่เรายึดถือ คือ การดึงดูด พัฒนา และคงไว้ ซงึ่ ทีมที่ดี่
ที่สดุ ขององค์กร การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้ างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า ผู้บริ โภค หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ และการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และเหนือกว่าความคาดหมายเพื่อนํามาซึง่ ผลตอบแทนที่ดี

..
..
.
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โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
พนักงานของเราทัว่ โลก ยึดถือหนึง่ ในคุณค่าของกู๊ดเยียร์ ที่สาํ คัญร่วมกันประการหนึง่ คือ การปฏิบตั งิ าน
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และให้ ความเคารพซึง่ กันและกัน ไม่วา่ จะอยูใ่ นขณะทําธุรกรรมสําคัญของบริ ษัท การเข้ า
ร่วมประชุมสําคัญ หรื อแม้ กระทัง่ การเข้ าร่วมสัมนาทางธุรกิจที่ไม่เป็ นทางการก็ตาม
นอกจากนี ้ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทในเครื อของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริ ษัทอเมริ กนั
บริ ษัทต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริ ยธรรมระดับสูงและการกํากับ
ดูแลการรายงานทางการเงิน
8.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทมีคณะกรรมการทังสิ
้ ้น 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบ ดังนี ้
1. เป็ นผู้นําและบริ หารบริ ษัทตามวิสยั ทัศน์งานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของ
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมตั ริ ายการที่สาํ คัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ หรื อการซื ้อขายทรัพย์สนิ ที่มีสาระสําคัญตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด และการดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
4. กํากับดูแลกิจการให้ มีการปฏิบตั งิ านอย่างมีจริ ยธรรม
5. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้ มีกระบวนการ
ให้ การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
และการติดตามผล
6. คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจอนุมตั ริ ายการดังต่อไปนี ้
แต่งตังและถอดถอนพนั
้
กงานของบริ ษัท
กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดที่ทํากิจการ
ให้ กบั บริ ษัท โดยจะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้
กําหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคน
หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
ในการเข้ าทํารายการต่อไปนี ้ ให้ พิจารณาอนุมตั โิ ดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยกําหนดวันประชุมล่วงหน้ าไว้ ตลอดทังปี
้
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยก
ประชุมและกําหนดวาระการประชุมตามที่กําหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการ
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ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้ กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษา
มาก่อนล่วงหน้ า
ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม มีหน้ าที่ดแู ลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่างเพียงพอ
สําหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นที่สาํ คัญโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท องค์ประชุมประกอบด้ วย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ตัดสินด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการหนึง่ คนมีหนึง่ เสียง
เลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม ทะเบียนกรรมการ สนับสนุน
ติดตามให้ คณะกรรมการสามารปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ น
ศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น ติดตามให้ องค์กรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด
การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้บริ หารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เมื่อเข้ าดํารงตําแหน่ง หรื อเมื่อ
เปลีย่ นแปลง และให้ ทบทวนข้ อมูลทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
การปฐมนิเทศ การอบรม และพัฒนาความรู้ กรรมการ
กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ แต่ละท่านจะได้ รับทราบข้ อมูลของบริ ษัท กฎระเบียบ และข้ อมูลธุรกิจของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่กรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการส่งเสริ มให้ กรรมการได้ พฒ
ั นาความรู้
ต่อการทําหน้ าที่โดยเห็นว่ากรรมการควรได้ รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) อย่างน้ อย 1 หลักสูตรพื ้นฐาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง และทังคณะปี
้
ละ 1 ครัง้ (Self-Assessment)
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและปรั บปรุ งให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทที่กําหนดไว้
โดยมีหวั ข้ อในการประเมิน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1
แบบประเมินตนเองของกรรมการ
ส่ วนที่ 2
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้ าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
7. การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
8. การปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรมธุรกิจ
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(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 3 ท่าน คิดเป็ นหนึง่ ในสามของ
จํานวนกรรมการทังหมด
้
ดังนี ้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงิน
3. นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการตรวจสอบ
หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิกจ้ างงานหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดัง
กล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค)ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร(Charter)
(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

22

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบไปด้ วย
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมมาภิบาล
2. ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ง
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
3. นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
4. นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและธรรมภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการขอลาออกก่อนครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง ให้ แจ้ งต่อบริ ษัทล่วงหน้ า 1 เดือน พร้ อมเหตุผล กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
แทนให้ อยูใ่ นตําแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออกหรื อพ้ นจากตําแหน่ง
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีดงั นี ้
1. ประเมินและคัดเลือก หรื อแนะนําคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการ
2. จัดทําหลักการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ และคัดและจัดหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนเป็ นกรรมการ
3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็ นกรรมการที่อนุมตั โิ ดยผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาและทําความเห็นให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับโครงสร้ าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ รวมถึงทักษะของคณะกรรมการ เพื่อประสิทธิของคณะกรรมการทังหมด
้
5. คัดเลือกกรรมการผู้ต้องสับเปลีย่ นตัว ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ
7. พัฒนาและทบทวน อย่างน้ อยปี ละครัง้ หลักปฏิบตั งิ านและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงคณะ
กรรมการ
8. พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเป็ นคราวๆ ไป
9. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับรายงานประจําปี เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
10.ทําหน้ าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมายโดยคณะกรรมการเป็ นคราวๆ ไป
(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)
กรรมการบริ หารมีหน้ าที่ดําเนินการและจัดการให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในแต่ละปี บริ ษัทได้ แต่ง
ตังกรรมการผู
้
้ จดั การและกรรมการอื่นเป็ นกรรมการบริ หารรายชื่อกรรมการบริ หารในปี 2557 ประกอบไปด้ วย
1. นายฟิ นบาร์ โอ คอนเนอร์
กรรมการผู้จดั การ
2. นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์
General Manager Aviation Tires-Asia Pacific
3. นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
หมายเหตุ : ไม่มีการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริ ษัทที่เกิดขึ ้นระหว่างปี 2557
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8.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(1) กรรมการอิสระ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของ
จํานวนกรรมการทังหมดเพื
้
่อให้ ความเห็นอันเป็ นอิสระเกี่ยวกับกิจการที่สาํ คัญของบริ ษัท บริ ษัทมีกรรมการอิสระ
จํานวนสามท่านจากกรรมการจํานวนเก้ าท่าน หรือคิดเป็ นจํานวนร้ อยละ 33.33 ตามจํานวนขันตํ
้ า่ ทีก่ าํ หนด กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
3. นายเย็บ ซู ชวน
บริษัทได้ กาํ หนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระไว้ ดงั นี ้
1. ไม่มีธรุ กิจหรื อการงานที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
2. ไม่ถือหุ้นเกินร้ อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมถึงหุ้นที่ถืออยูโ่ ดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
3. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัท รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง หรื อพนักงานที่ได้ รับเงินเดือนประจําจากบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท นอกจากนี ้ จะต้ องไม่เป็ นที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจําจากบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงิน และการบริ หารงานใน
บริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
5. ไม่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารระดับสูงหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ต้ องเป็ นผู้ที่ผา่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
(2) กระบวนการสรรหากรรมการ
บริ ษัทคัดเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอชื่อ เมื่อได้ รับการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการสรรหา
และธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว จากนันผู
้ ้ ถือหุ้นจะเป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการของ
้
บริ ษัท ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถใช้ สทิ ธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตังกรรมการ
้
ปั จจุบนั คณะ
กรรมการบริษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้ วยผู้มคี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ องหลายๆ ธุรกิจ
ซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จํานวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากับหรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของคณะกรรมการ
การเลือกและแต่งตังคณะกรรมการจะกระทํ
้
าในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. หนึง่ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับหนึง่ หุ้น
2. การเลือกกรรมการอาจใช้ วิธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล หรื อคราวละหลายๆ
คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนตาม
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจะเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจํานวนที่ได้
รับเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใสตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยการให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้ า เพื่อ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจการของบริ ษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่ง
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กรรมการของบริ ษัทโดยได้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัท www.goodyear.co.th/news และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้สรรหาผู้บริหารเมือ่ มีตาํ แหน่งว่างลง ทังนี
้ ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ
8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทไม่มีการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม จึงไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนนี ้
8.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับของบริ ษัท
จะต้ องใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทอย่างระมัดระวัง จะต้ องรักษาข้ อมูลและเอกสารของบริ ษัทไม่ให้ เปิ ดเผยต่อบุคคล
ภายนอกได้ โดยจะต้ องให้ อยูใ่ นกรอบหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้
ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท นําข้ อมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริ ษัท ไปเปิ ดเผย
หรื อใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว ข้ อมูลภายในที่เกี่ยวข้ องจะเปิ ดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่
ปรึกษากฎหมาย ข้ อมูลทีส่ าํ คัญจะได้ รบั การเปิ ดเผยข้ อมูลให้ กบั ผู้ถอื หุ้นซึง่ เป็ นไปตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการหลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายในไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน เปิ ดเผย
ข้ อมูลภายในอันมีสาระสําคัญเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะแก่บคุ คลภายนอกหรื อ
บุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว หรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในใช้
ข้ อมูลดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นเพื่อผล
ประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น และ
ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน และ ผู้อาศัย หรื อสมาชิกในครอบครัว หรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูล
ภายในซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท, แนะนําให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์ แทนตนเอง
หรือเพือ่ ผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีข่ ้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญ
เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรื อประจําปี เกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
8.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจําปี 2557 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายประสิทธิ์ เยื่องศรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท
ปี 2552 – 2554)
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษัท)
3. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริ ษัทปี 2556-2557)

.
.
.
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น ๆ

ปี 2557 (บาท)
1,821,968
ไม่มี

.
.

8.7 การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่ องอื่น ๆ
(1) รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการบริ ษัทแต่ละท่านในปี 2557 บริ ษัทได้ รายงานไว้ แล้ ว
ในหัวข้ อที่ 8
รายละเอียดการเข้ าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
ในปี 2557

ชื่อสกุล
นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายเคนเนธ ลี ไวท์
นายเย็บ ซู ชวน
ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ง
นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

จํานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม/จํานวนครั ง้ จัดการประชุม จํานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุม/จํานวนครั ง้ จัดการประชุม

4/4
4/4
3/4*
-

4/4
4/4
3/4*
4/4
3/4*

หมายเหตุ:
*(1) นายพิพฒ
ั น์ วรพิพฒ
ั น์ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลครัง้ ที่ 3/2014
เนื่องจากติดภารกิจต้ องไปต่างประเทศเร่งด่วน
*(2) นายเย็บ ซู ชวน ไม่สามรถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิ
บาลครัง้ ที่ 4/2014 เนื่องจากติดภารกิจ ต้ องไปต่างประเทศเร่งด่วน
(2) รายงานผลการปฏิบตั ิ ความคืบหน้ าการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเป็ นแนวทางไว้
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญและให้ ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น
การมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลและแจ้ งรายละเอียดสถานที่ วัน และเวลา
ที่จะจัดประชุม และให้ รายละเอียดเกี่ยวกับวาระหรื อเรื่ องที่จะต้ องตัดสินใจในที่ประชุมครบถ้ วน ในปี 2557 บริ ษัท
จัดประชุมวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ ซึง่ เป็ นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง
ของผู้ถื อ หุ้น โดยบริ ษั ท ได้ จัด ส่ง หนัง สื อ นัด ประชุม และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ หมดและนายทะเบี ย น
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ล่วงหน้ าอย่างน้ อย มชะรปรากนอ
ุ
กน่ วั 41 ประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 3 วันติดต่อกันล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อน
วันประชุม ก่อนการประชุมสามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และ
ส่งคําถามทีป่ ระสงค์จะให้ บริษทั ชี ้แจงในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับระเบียบวาระการประชุม ไปยังบริษทั ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ในวันประชุมบริษทั กําหนดให้ กรรมการบริษทั ทุกท่าน รวมทังกรรมการชุ
้
ดย่อยเข้ าร่วมประชุมเพือ่ ตอบคําถาม
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกข้ อคิดเห็น ข้ อซักถามไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าประชุมสามารถ
ตรวจสอบได้ งา่ ยในภายหลัง อีกทัง้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุม ได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ซึง่
กรรมการของบริ ษัทได้ ชี ้แจงข้ อซักถามในวันประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ และผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงเห็นชอบ
ในทุกวาระ บริ ษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม
การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ จดั สรรเวลาการประชุม
และให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ถามคําถามและใช้ สทิ ธิในการเลือกกรรมการ
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการมอบอํานาจให้ ตวั แทนมาประชุมและใช้ สทิ ธิในการออกเสียงแทนได้ โดยสามารถเลือก
มอบอํานาจให้ แก่กรรมการอิสระเป็ นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผู้ถอื หุ้น และบริษทั ได้ แนบประวัติ
ของกรรมการอิสระไปพร้ อมกับเอกสารการแจ้ งประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ในระหว่างการประชุม บริ ษัทได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ บตั ร
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง ในการแต่งตัง้
กรรมการของบริ ษัท บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทกําหนดนโยบายที่สอดคล้ องกับการคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
แนวทางการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งที่เป็ นธรรม โดยบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้ า รวมถึง
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริ ษัทคูแ่ ข่ง บริ ษัทจะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
มาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษัทกําหนดนโยบายต่อต้ านการติด
สินบน รวมถึงมีการฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ผู้บริ หาร ในทุกปี ในรูปแบบของการอบรม
ออนไลน์ ซึง่ นโยบายดังกล่าวกําหนดขึ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการทุจริ ตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา
(United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และพระราชบัญญัตกิ ารติดสินบนแห่งราช
อาณาจักรโดย “ห้ ามมิให้ ผ้ รู ่วมค้ า ตัวแทน ผู้จดั จําหน่าย ของกู๊ดเยียร์ เสนอให้ หรื อให้ หรื อยอมจะรับ
หรื อรับเงินโดยวิธีใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเสนอให้ หรื อให้ หรื อยอมจะรับ หรื อรับสิง่ มีคา่ ใด ๆ แก่หรื อ
จากบุคคลใดในสถานที่ใด ๆ ในโลกเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่เหมาะสม กู๊ดเยียร์ จะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ หากโอกาสทางธุรกิจนันจะสามารถได้
้
มาก็แต่
โดยการให้ เงินที่ไม่เหมาะสม หรื อผิดกฎหมาย ติดสินบน ให้ ของขวัญ คืนเงินเพื่อเป็ นส่วนลด ให้ เงิน
ใต้ โต๊ ะ หรื อให้ สงิ่ จูงใจในทํานองเดียวกัน“
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ติดตามการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัท ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครัง้
บริ ษัทจัดให้ มีชอ่ งทางร้ องเรี ยนกลาง เพื่อผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อ ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่สงสัยว่า
ขัดแย้ ง หรื อขัดแย้ งกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/ หรื อติดต่อผ่าน
เลขานุการบริ ษัท ตามที่อยูใ่ น http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
ผู้แจ้ งข้ อมูลจะได้ รับความคุ้มครอง และข้ อคําถาม หรื อข้ อร้ องเรี ยนจะได้ สง่ ต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อดําเนินการพิจารณาแก้ ไขต่อไป

.
.
.
.
.
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยได้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ไว้ บนเว็บไซต์
ของบริ ษัท รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้ วย เช่น แบบ 56-1, รายงาน
ประจําปี , งบการเงินรายไตรมาส และประจําปี เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลอย่างทัว่ ถึง
ในรายงานประจําปี บริ ษัทได้ เปิ ดเผยบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกชุด จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ น
มา รวมทัง้ เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทด้ วย ประวัตขิ องคณะ
กรรมการแต่ละท่านรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดย
ราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และได้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล /
ความจําเป็ น ทุกครัง้ เมื่อมีรายการเกิดขึ ้นบริ ษัทจัดให้ มีคมู่ ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พนักงานของกู๊ดเยียร์ พงึ ปฏิบตั ิ ในฐานะพนักงาน ผู้บริ หาร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
กฎหมาย จริ ยธรรม และนโยบายของบริ ษัท พร้ อมทังรายงานให้
้
ทางบริ ษัททราบ ในกรณีที่มีพฤติการณ์นา่ สงสัยว่า
จะมีการละเมิดกฎหมาย จริ ยธรรม และนโยบายของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ที่ http://
www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/ บริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรม และส่งเสริ มการปฏิบตั ติ ามคูม่ ือ
จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ในรูปแบบ Online Training เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงาน ผู้บริ หารทุกคนตระหนักถึงความ
สําคัญของการปฏิบตั ติ ามคูม่ ือดังกล่าว
กรณีมีการทํารายการระหว่างกัน หรื อการซื ้อขายสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็ นสาระสําคัญตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด คณะกรรมการจะต้ องพิจารณา
รายการดังกล่าว รวมถึงเปิ ดเผยรายการนันต่
้ อตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กําหนด

9. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR
9.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก้ าวสู้ผ้ ูนําของอุตสาหกรรมที่มีคุณประโยชน์ ต่อ
พนักงานของบริ ษัท ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม โดยบริ ษัทคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้ อ คือ 1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ น
ธรรม 2) การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม 5)
ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค 6) การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม 8) การมีนวัตกรรม
และเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้ จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย โดย
บริ ษัทได้ ดําเนินการในสีด่ ้ านหลัก คือ
บุคลากร
สะท้ อนถึงแนวทางการดําเนินงานโดยการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม การเคารพ
สิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทให้ ความสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ทังในขณะปฏิ
้
บตั งิ าน และนอก
เวลางาน ประสานไปกับการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยียร์ทตี่ ้ องปฏิบตั ติ นด้ วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้ ความเคารพต่อกัน
ผลิตภัณฑ์
สะท้ อนถึงแนวทางการดําเนินงานโดยการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมและความ
รับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
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ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง และเปี่ ยมไปด้ วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า และเป็ นผู้นําในตลาดกลุม่ เป้าหมายที่เราเลือก ซึง่ เป็ นกลยุทธ์หลักของบริ ษัท เพื่อสร้ างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะสะท้ อนกลับมาสูก่ ารเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริ ษัท
สิง่ แวดล้ อม สะท้ อนถึงแนวทางการดําเนินงานโดยการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม และการร่วมพัฒนาชุมชน
หรื อสังคม
บริ ษัทเป็ นส่วนหนึง่ ที่กระตุ้นความรับผิดชอบด้ านสิง่ แวดล้ อมไปยังลูกค้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และคูค่ ้ า
ของบริ ษัท ซึง่ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทสะท้ อนถึงความรับผิดชอบสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัทที่มงุ่ สูก่ าร
เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ชุมชน
สะท้ อนถึงแนวทางการดําเนินงานโดยการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม และการร่วมพัฒนาชุมชน
หรื อสังคม
กู๊ดเยียร์ ให้ การสนันสนุน และมุง่ รณรงค์ด้านความปลอดภัย เด็กและครอบครัว การบริ การด้ านการศึกษา
และสุขอนามัย ซึง่ สอดคล้ องกับคุณค่าที่บริ ษัทยึดถือ
9.2 การดําเนินงาน
(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียที่บริษัทให้ ความสําคัญ
พนักงาน
ชุมชน
ตัวแทนจําหน่าย ผู้บริ โภค
ภาครัฐ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ผลิตวัตถุดบิ
สือ่ สารมวลชน
NGO
(2) การดําเนินงาน
สิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
พันธกิจของบริ ษัทที่ยดึ ถือ คือ การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม และชุมชน การสนับสนุนสุขภาพอนามัยที่ดี และ
ความปลอดภัยทังในและนอกเวลางาน
้
ในฐานะองค์กรที่มีการดําเนินงานทัว่ โลก บริ ษัทจะดําเนินธุรกิจด้ วย
มาตรฐานจริ ยธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ในการดําเนินงาน บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ควบคูไ่ ปกับการรักษาสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทปรารถนาให้ พนักงาน
ของบริ ษัทอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ปลอดภัย และมัน่ คง เราจึง:
- ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ และกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานข้ อบังคับด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมของกู๊ดเยียร์ ที่กําหนด
ไว้ สาํ หรับการปฏิบตั งิ านทัว่ โลก
- พัฒนาการดําเนินงาน เพื่อสร้ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม โดยมุง่ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในขณะที่พฒ
ั นาประสิทธิผลในการดําเนินงานให้ สงู ขึ ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใน
การผลิต และผลิตภัณฑ์
- คํานึงถึงผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการตัดสินใจ และการดําเนินธุรกิจ
อยูเ่ สมอ
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย เมื่อเก็บรักษาไว้ อย่างถูกต้ อง และสร้ างความเข้ าใจร่วมกับ
คูค่ ้ าเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
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- ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม การใช้ พลังงาน โดยลดจํานวนการใช้ นํ ้า การก่อให้ เกิดของเสีย สภาพ
อากาศ การจํากัดการปล่อยก๊ าซ ควบคูไ่ ปกับกระบวนการนํากลับมาใช้ ใหม่ การรี ไซเคิล และการ
ประหยัดพลังงานตลอดอายุการใช้ งานของยาง
- สนับสนุน และให้ ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสํานึกรักษาสิง่ แวดล้ อม และการเสนอแนวความคิดเกี่ยว
กับการอนุรักษ์ พลังงาน และการทําให้ ที่ทํางานปลอดภัย และมีสขุ อนามัยที่ดี
- จัดพิมพ์รายงานประจําปี เกีย่ วกับเป้าหมายและความสําเร็จด้ านความปลอดภัย อนามัย และสิง่ แวดล้ อม
- บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันด้ านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมของพนักงานกู๊ดเยียร์ ทวั่ โลก
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเลือกปฏิบตั ิ
กู๊ดเยียร์ มีนโยบายต่อต้ านการใช้ ความรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไว้ ซงึ่ สถานที่ทํางานที่ปราศจากการล่วง
เกิน และการเลือกปฏิบตั โิ ดยมิชอบ ด้ วยกฎหมาย เนื่องจากความแตกต่างทางเชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึงการ
ตังครรภ์
้
อายุ ความพิการ หรื อความแตกต่างด้ านอื่น ๆ พนักงานที่ถกู ล่วงเกิน หรื อเลือกปฏิบตั โิ ดยมิชอบด้ วย
กฎหมาย มีสทิ ธิที่จะรายงานถึงการถูกคุกคามดังกล่าวต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อผู้มีอํานาจหน้ าที่ในสถานที่
ปฏิบตั งิ านของตนได้ ทนั ที และการรายงานทุกเรื่ องจะต้ องถูกสอบสวนพิจารณา
การจ้ างงาน
พนักงานของบริ ษัทต้ องเข้ าทํางานโดยสมัครใจ และห้ ามไม่ให้ มีการใช้ แรงงาน บังคับ หรื อการค้ าแรงงาน
มนุษย์ทกุ รูปแบบ
การใช้ แรงงานเด็ก
กู๊ดเยียร์ มีนโยบายไม่ใช้ แรงงานที่ผิดกฎหมาย ห้ ามไม่ให้ มี การใช้ แรงงานเด็ก และห้ ามใช้ ประโยชน์จาก
แรงงานเด็กอย่างเอาเปรี ยบ ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทยังสนับสนุนโครงการฝึ กงานของนักศึกษา และโครงการอื่นใน
ลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายกําหนด
เสรี ภาพในการเข้ าร่ วมองค์ กรต่ าง ๆ
พนักงานมีสทิ ธิ์เลือกที่จะเข้ าร่วมในองค์กรใดๆ (เช่น สหภาพแรงงาน) หรื อถอนตัวจากองค์กรที่เข้ าร่วมได้
พนักงานทุกคนมีสทิ ธิที่จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย และมีสทิ ธิในการเข้ าร่วมเจร
ข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างได้ โดยบริ ษัทให้ การสนับสนุนการสือ่ สารอย่างเปิ ดกว้ าง รวมทังการพิ
้
จารณาจากทุก
ฝ่ าย ทังนี
้ ้ พนักงานจะไม่ถกู เลิกจ้ าง คุกคาม หรื อเลือกปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย
ชั่วโมงการทํางาน และค่ าจ้ าง
บริ ษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ทงหมด
ั้
เกี่ยวกับค่าจ้ างและชัว่ โมงทํางาน
ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบตั งิ าน
บริ ษัทให้ ความสําคัญเกี่ยวกับอาชิวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานอยูเ่ สมอ ด้ วยการลดโอกาสใน
การเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ หรื อความเสีย่ งต่อสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย
งดใช้ ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึง่ ถือเป็ นข้ อห้ ามอย่างเด็ดขาดของบริ ษัท
คู่ค้าของบริษัท
กู๊ดเยียร์ เลือกทีจ่ ะดําเนินธุรกิจกับคูค่ ้ าทีป่ ฏิบตั ติ าม มาตรฐานแรงงานในระดับเดียวกันกับมาตรฐานของบริษทั
พันธสัญญาด้ านความซื่อสัตย์
นโยบายด้ านจริยธรรมของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายด้ านจริ ยธรรม ซึง่ เชื่อมโยงกับพันธกิจของบริ ษัทที่จะเป็ นผู้นําด้ านความซื่อสัตย์ และสือ่ สาร
ชัดเจนไปยังพนักงานของบริ ษัทในทุกระดับงานเพื่อคงไว้ ซงึ่ มาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด
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คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
กู๊ดเยียร์ จดั ทําคูม่ ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไว้ 26 ภาษาสําหรับพนักงานกู๊ดเยียร์ ทวั่ โลก ซึง่ คูม่ ือนี ้
รวบรวมมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้ อกฏหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของบริ ษัท
จะต้ องรู้ เข้ าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว พนักงานของบริ ษัทจะได้ รับการฝึ ก
อบรมเกี่ยวกับเนื ้อหาในคูม่ ือดังกล่าว ตังแต่
้ แรกเริ่ มปฏิบตั งิ าน รวมถึงการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการรายงานข้ อกังวลให้
บริ ษัททราบ ทังนี
้ ้ พนักงานของบริ ษัทจะต้ องผ่านการฝึ กอบรมในทุกปี
คู่มือจรรยาบรรณของผู้จดั หา
นอกจากบริ ษัทเองแล้ ว กู๊ดเยียร์ ยงั กําหนดให้ ผ้ ทู ี่ทําธุรกิจกับกู๊ดเยียร์ ซึง่ หมายถึงผู้จดั หา ผู้รับเหมา องค์กร
ธุรกิจอื่นจะต้ องอ่านและทําความเข้ าใจจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ และระมัดระวังในการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษทั โดยเฉพาะผู้จดั หาวัตถุดบิ จะต้ องให้ คาํ รับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
จรรยาบรรณดังกล่าว ซึง่ ครอบคลุมถึงการปกป้องสิง่ แวดล้ อม การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สุขอนามัย ความปลอดภัย
การให้ ของขวัญ การใช้ แรงงานเด็ก และการค้ ามนุษย์
การฝึ กอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
กู๊ดเยียร์ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ที่ผา่ นมาให้ กบั พนักงาน
รายเดือนทัว่ โลก การฝึ กอบรมมุง่ เน้ นถึงการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้ องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้ านการทุ
จริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกระบวนการประเมินความเสีย่ งของบุคคลภายนอกที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วย พนักงานที่พบ
เหตุการณ์ หรื อสงสัยว่าได้ พบเหตุการณ์ที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท จะต้ องทําการรายงานเหตุการณ์ดงั
กล่าวไปยังสายด่วนจริ ยธรรมของบริ ษัท ซึง่ เป็ นเบอร์ โทรฟรี ตลอด 24 ชัว่ โมงตลอด 7 วัน หรื อผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต
พนักงานสามารถเลือกเปิ ดเผยตัวตนหรื อไม่ก็ได้ ทุกข้ อร้ องเรี ยน จะได้ รับการตรวจสอบและหากยืนยันว่ามีการกระ
ทําฝ่ าฝื นจริ ง ผู้กระทําผิดจะต้ องถูกพิจารณาทางวินยั อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ กู๊ดเยียร์ ให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนว่า
จะไม่มีการกระทําโต้ ตอบใด ๆ
ข้ อมูลด้ านการรักษาสิง่ แวดล้ อมจากกระบวนการผลิต บริ ษัทได้ รายงานไว้ แล้ วในหัวข้ อที่ 2.3
9.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อ CSR
กู๊ดเยียร์ ไม่มีข้อร้ องเรี ยนช่วงก่อน และภายในปี 2557 จากชุมชนทางด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยทางบริ ษัทได้ ทํา
หนังสือเพื่อตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสํานักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อเรี ยกร้ องทางด้ านอื่นที่เป็ นประเด็นข้ อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After Process)
กู๊ ดเยี ย ร์ ประกอบธุ ร กิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง แนวทางความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การที่ จั ด ทํ า โดย
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักการ 8 ข้ อ โดยกู๊ดเยียร์ มีคณะทํางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2557 ที่ผา่ นมา
กู๊ดเยียร์ ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการร่วมพัฒนาและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบข้ าง โดยกิจกรรม
ต่างๆได้ มงุ่ เน้ นด้ านการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี ้ (1) การให้ ความรู้กบั ชุมชนในเรื่ องการจัดการสิง่ แวดล้ อม
ในการแยกขยะ การใช้ ทรัพยากรในชุมชนให้ ค้ มุ ค่า รวมทังการสนั
้
บสนุนถังขยะให้ กบั ชุมชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
รักษาความสะอาดของชุมชนอย่างยัง่ ยืน (2) โครงการบริ จาคฝาอลูมิเนียมเพื่อจัดทําขาเทียมให้ แก่ผ้ ยู ากไร้ (3) การ
ให้ ความรู้กบั ครอบครัวของเพื่อนพนักงานในเรื่ องของความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อมซึง่ ป็ นกําลังสําคัญของชาติใน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนาคต (4) การให้ โอกาสในการเข้ าศึกษากระบวนการผลิต และศึกษาข้ อมูลจริ งเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ การสือ่ ความหมาย และความผิดปกติของการ
สือ่ ความหมาย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ กิจกรรมต่างที่เกิดขึ ้นในปี
2557เป็ นกิจกรรมที่ทางกู๊ดเยียร์ ต้องการแบ่งปั นและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้ พฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน
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9.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชั่น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั กิ ารป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
นโยบายต่อต้ านการติดสินบนของกู๊ดเยียร์ กําหนดไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์
นโยบายดังกล่าวห้ ามไม่ให้ พนักงาน คูค่ ้ า ตัวแทนจําหน่ายของ กู๊ดเยียร์ เสนอ ให้ รับ หรื อยอมรับการจ่ายเงิน หรื อ
ของที่มีมลู ค่าที่ไม่เหมาะสมแก่หรื อจากผู้ใด การให้ สนิ บน ของขวัญ การได้ เงินคืน เงิน สินบนหรื อการชักจูงอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะคล้ ายกันเพื่อให้ ได้ มาหรื อคงไว้ ซึง่ ธุรกิจ หรื อการได้ เปรี ยบทางการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม เราจะถอน ตัวจาก
โอกาสทางธุรกิจที่ได้ มาด้ วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม หรื อผิดกฎหมาย และต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายป้องกันการ
คอร์ รัปชันในต่างประเทศ (FCPA) ซึง่ มีผลใช้ บงั คับกับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและตัวแทน รวมถึงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กา ผู้มีสญ
ั ชาติหรื อพํานักอาศัยใน สหรัฐอเมริ กา และ ผู้ที่ทํางานในบริ ษัทลูกในต่างประเทศของ บริ ษัท
สัญชาติสหรัฐอเมริ กา บริ ษัท ได้ จดั ทําสายด่วนความซื่อสัตย์ของกู๊ดเยียร์ เพื่อรายงานการประพฤติผิดที่นา่ ส่งสัย
หรื อการละเมิดนโยบายบริ ษัท กฎหมาย หรื อระเบียบ http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
ทังนี
้ ้ พนักงาน และผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านการติดสินบนดัง
กล่าวตามหลักสูตรออนไลน์ที่บริ ษัทกําหนดเป็ นประจําทุกปี รวมถึงมีการสือ่ สารให้ พนักงานรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่าน
การประชุมพนักงานประจําเดือน
ตามนโยบายดังกล่าว กําหนดให้ บริ ษัทจัดทํา Due Diligence Checklist เพื่อประเมินความเสีย่ งของคูค่ ้ า
ตัวแทนจําหน่าย ที่ปรึกษา หรื อบุคคลภายนอกที่ดําเนินการในฐานะตัวแทนของบริ ษัท ว่ามีลกั ษณะการดําเนินงานที่
มีความเสีย่ ง หรื อควรเฝ้าระวังเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต หรื อการให้ สนิ บนหรื อไม่
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว และให้ เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การห้ ามจ่ายสินบน หรื อการสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และได้ มอบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริ ษัท การสอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริ ษัทที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 ที่ผา่ นมา ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ สอบทานในเรื่ องของระบบการเบิกจ่ายค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัท การบันทึกและรับรู้รายได้ ระบบการจ่ายค่าจ้ างและ
ค่าตอบแทน การสอบทานระบบควบคุมภายใต้ กฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสหรัฐอเมริ กา (Internal
Controls) และการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายของบริ ษัท

10. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์ ซึง่ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิ
บาลแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมในด้ านต่าง
ๆ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสีย่ ง (3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (4) ระบบสารสนเทศ
และการสือ่ สารข้ อมูล และ (5) ระบบการติดตาม บริ ษัทได้ กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ มี
การตังเป
้ ้ าหมายการปฏิบตั งิ านซึง่ ควรจะปฏิบตั ไิ ด้ จริ งและมีการวัดผลอยูเ่ สมอ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะ
สมเพื่อให้ การบริ หารงานมีประสิทธิภาพ บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายป้องกันการกระทําที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างพนักงานกับบริ ษัทให้ พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ
(1) ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษัทให้ ความสําคัญเรื่ องการสร้ างระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท มุง่ เน้ นให้ มีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบดูแลและสอบ
ทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายใน
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ของบริ ษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ของผู้บริ หาร โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื ้นฐานความเป็ นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเพียงพอที่จะป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ความเสีย่ งอัน
อาจเกิดจากกรณีที่ผ้ บู ริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ บริ ษัทไม่พบข้ อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้
บริ ษัทจึงกําหนดภาระหน้ าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้บริ หารไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย บริ ษัทปฏิบตั ติ ามนโยบายบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมงบการเงินของบริ ษัท
ด้ วยความระมัดระวังรวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการ
ดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการ
ทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
บริ หารเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจ
และสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
้ ่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
บริ ษัทตระหนักดีวา่ ข้ อมูลของบริ ษัททังที
ลงทุนและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท จึงได้ กําชับให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ครบถ้ วน ตามความเป็ นจริ ง เชื่อถือได้ และทันเวลา ซึง่ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญและยึดถือปฏิบตั มิ า
โดยตลอด
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั ้ บริ ษัทยังไม่จดั ตังหน่
้ วยงานขึ ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่ องดัง
กล่าวยังมีไม่มากนัก จึงได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่ตดิ ต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นรวมทังภาครั
้
ฐที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้ อมูลได้ ที่ โทร. 0-2909-8080 อีเมล์ GYTH_COSC@goodyear.com หรื อที่ http://
www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
10.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี10.3 ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท คือ นางสาวพนิดา ชูกลุ ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษทั มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์
การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่แล้ ว ทังนี
้ ้ในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน บริ ษัทจะทําการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
หมายเหตุ
นางสาวคุณากช ถิรตันตยาภรณ์ ลาออกและพ้ น จากตํ า แหน่ง ผู้ต รวจสอบภายในอาวุโ สภูมิ ภ าคเอเชี ย
แปซิฟิก เมื่อ 16 กรกฎาคม 2557
นางสาวพนิดา ชูกลุ เริ่มปฏิบตั หิ น้ าทีต่ าํ แหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค เมือ่ 17 พฤศจิกายน
2557
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11. รายการระหว่ างกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริ ษัท ถูกควบคุม
โดยบริ ษัทไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทํา
หน้ าที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยัง
หมายรวมถึง บริ ษัทร่วมและบุคคลซึง่ ถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษัท ผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัท ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทแต่ละรายการ บริ ษัทคํานึง
ถึงเนื ้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริ ษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา บริ ษัท
ใหญ่ดงั กล่าวถือหุ้นในบริ ษัทคิดเป็ นจํานวนร้ อยละ 66.79 ของจํานวนหุ้นของบริ ษัทที่ออกจําหน่าย จํานวนหุ้นที่
เหลือร้ อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
รายการต่ อไปนีเ้ ป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ จากการขาย
ก)

รายได้ จากการขาย

รายได้ จากการขายสินค้ าสําเร็จรูป
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน –กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
รายได้ จากการขายเครื่ องจักรและอะไหล่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน –กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ข)

การซือ้ สินค้ าและบริการ

ซื ้อวัตถุดบิ และสินค้ าสําเร็จรูป
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน –กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ซื ้อเครื่ องจักรและอะไหล่เครื่ องจักร
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน – กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
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พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

315,491,083
1,855,878,016
2,171,369,099

314,624,847
1,694,967,275
2,009,592,122

8,760,498
8,760,498

55,218,710
55,218,710

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

136,230,983
237,985,901
374,216,884

128,691,985
272,000,409
400,692,394

6,234,500
22,375,008
28,609,508

32,500,801
17,656,256
50,157,057

ค่าสิทธิทางการค้ า
บริ ษัทใหญ่
ค่าบริ การทางด้ านเทคนิคการผลิต
บริ ษัทใหญ่
ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน – กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ค)

ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการซือ้ และขายสินค้ าและบริการ

ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน –กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน – กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน – กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน – กิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ง)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอื
้ ่น
เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุ

175,795,855

163,714,029

25,673,933

18,569,258

173,738,438

142,467,845

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

84,145,939
402,554,459
486,700,398

60,744,442
391,482,284
452,226,726

14,056,622
27,182,147
41,238,769

551,790
70,254,319
70,806,109

35,201,060
63,439,713
98,640,773

11,463,838
35,619,574
47,083,412

34,697,724
28,940,458
63,638,182

32,716,299
19,688,789
52,405,088

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

41,854,368
7,735,991
49,590,359

48,206,532
6,774,193
54,980,725
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12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
1. ตารางสรุ ปงบการเงินปี 2557 และข้ อมูลเปรี ยบเทียบในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
(หน่วย: พันบาท)

รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ, สุทธิ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากบริ ษัทประกันภัย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองเงินทุนสะสมและเงินบําเหน็จพนักงานที่เกษี ยณอายุ
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ทุนจดทะเบียนออกจําหน่ายและชําระแล้ วเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม - จัดสรรแล้ ว สํารองตามกฏหมาย
- ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานอื่น ๆ
รายได้ อื่น
รายได้ คา่ ชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย
ภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับปี
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
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ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

1,127,220
76,865
760,169
679,648
58,534
11,459
1,983,502
2,061
3,704
4,703,162
805,479
19,240
45,739
12,108
882,567
16,568
125,620
142,189
1,024,755
74,000
92,000
7,400
3,505,007
3,678,407
3,796,131
(3,048,753)
(465,931)
15,290
(59,567)
237,171
32.05

1,073,502
68,865
711,439
553,078
37,081
21,904
2,006,496
1,925
3,692
4,477,985
695,450
13,154
39,862
7,417
755,884
23,917
108,947
132,865
888,749
74,000
92,000
7,400
3,415,836
3,589,236
3,608,150
(2,956,090)
(331,430)
16,000
60,514
(68,051)
329,094
44.47

675,347
65,000
1,064,477
627,489
29,845
21,920
1,956,507
2,423
2,961
4,445,969
704,492
46,480
153,386
23,965
9,001
937,324
3,597
96,905
100,503
1,037,827
74,000
92,000
7,400
3,234,742
3,408,142
3,480,076
(2,978,790)
(414,337)
(315,030)
28,804
1,250,689
(240,340)
811,071
109.60

2. การแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า / Account Receivable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ / Inventory Turnover
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ / Accounts Payable Turnover
ระยะเวลาชําระหนี ้
Cash Cycle

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

3.08
2.04
0.37
5.92
60.79
4.95
72.78
4.77
75.49
58.09

3.26
2.23
0.78
6.04
59.59
5.01
71.89
5.12
70.25
61.23

2.65
1.34
0.06
7.88
45.68
5.49
65.53
4.83
74.60
36.61

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

19.69
6.25
6.53
5.17
21.71
0.83

18.07
9.12
9.41
7.38
25.74
0.81

14.40
23.31
25.65
18.71
50.04
0.80

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

0.28
62.40

0.25
44.97

0.30
35.69

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนกําไรขันต้
้ น
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่า

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

เท่า
ร้ อยละ
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13. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
13.1 ภาพรวม
ในปี 2557 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง สภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย การเข้ ามาทําตลาดของสินค้ าระดับรองด้ วยการใช้ กลยุทธ์การตัดราคาส่งผลให้ การแข่งขันในตลาด
ทดแทน (Replacement Market) รุนแรงมากยิ่งขึ ้น สําหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment
Market) ยังคงได้ รับผลดีตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์
อย่างไรก็ดี ตลาดยางรถยนต์ทดแทนมีภาวะการแข่งขันที่สงู มาก ด้ วยจํานวนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายยาง
รถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ ้น ทําให้ การแข่งขันเพิ่มสูงตามไปด้ วย ทังการแข่
้
งขันด้ านราคาและการส่งเสริ มการ
ขายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้ ามาทําตลาดของยางรถยนต์ระดับรอง ซึง่ ใช้ กลยุทธ์การตัดราคาทําให้ ภาวะการแข่งขัน
ในตลาดดุเดือดมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ระดับราคายางพาราเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับกลยุทธ์ด้านราคาสําหรับปั จจัย
ความเสีย่ งที่มีผลต่อตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ คือ การแปรผันตามตลาดรถยนต์ ซึง่ ความต้ องการใช้ ยางรถยนต์
ของตลาด OEMขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณการผลิตรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย
โดยสรุป การผลิตและการจําหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในปี 2557 โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ยางยานรถยนต์ยงั ขยายตัวได้ ดี ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง
สําหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบิน ในปี 2557 เติบโตตามธุรกิจอากาศยานที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึง่ มีปริ มาณการเพิ่มขึ ้นของจํานวนเครื่ องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย
ปั จจัยเสีย่ งสําหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบิน คือ ปริ มาณการบริ โภคยางเครื่ องบินแปรผกผันตามสภาวะ
เศรษฐกิจ หากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่ลดตํ่าลง จึงส่งผลโดยตรงต่อปริ มาณเที่ยวบิน สําหรับ
ตลาดในประเทศ ปั จจุบนั ความต้ องการยางเรเดียลเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ บริ ษัทต้ องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภคด้ วยการนําเข้ ายางในกลุม่ นี ้จากบริ ษัทในเครื อกู๊ดเยียร์
13.2 ผลการดําเนินงาน
(1) สภาพคล่ องทางการเงิน
ในปี 2557 สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทลดลง เนื่องจาก บริ ษัทได้ รับกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ลดลง ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นจาก 59.59 วันในปี 2556 เป็ น 60.79 วันในปี 2557 เนื่องจากผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ การติดตามการชําระหนี ้ของลูกค้ า ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นจาก 71.89 วันในปี 2556 เป็ น 72.78
วันในปี 2557 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้การหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก 61.23 วันในปี
2556 เป็ น 58.09 วันในปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของยอดขาย
(2) ความสามารถในการหากําไร
อัตราส่วนกําไรขันต้
้ นที่ร้อยละ 19.69 ในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มีอตั ราส่วนกําไรขันต้
้ นที่ร้อยละ
18.07 เนือ่ งจากบริษทั ได้ มกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของขบวนการผลิตและราคาทีป่ รับตัวลดลงของวัตถุดบิ
ในตลาดโลก
(3) ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรปี 2557 ลดลงเทียบกับปี 2556
และลดลงเทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทสามารถกลับมาผลิตสินค้ าได้ เช่นเดียวกับก่อนนํ ้าท่วม และสามารถบรรลุ
การทํากําไรที่สงู ขึ ้น อัตราผลตอบแทนที่สงู กว่าของปี 2556 เทียบกับปี 2555 เนื่องจากผลตอบแทนจากการชดเชย
เหตุการณ์นํ ้าท่วม
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(4) นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น 0.28 เท่าในปี 2557 ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ซึง่
อยูท่ ี่อตั รา 0.25 เท่าเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากผลกําไรของปี ปั จจุบนั
(5) สรุ ป
รายได้ จากการขายสินค้ าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากยอดขายจากภาคส่งออกเพิ่มมาก
ขึ ้นเป็ นผลมาจากความสามารถในการดําเนินงาน และการปรับตัวอย่างดีของกิจการ ภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจภายใน
ประเทศที่ตกตํ่า
13.3 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
ในปี 2558 ยังมีแนวโน้ มขยายตัวได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางยานพาหนะตามการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ สําหรับผลิตภัณฑ์ยางเครื่ องบิน ยังมีแนวโน้ มขยายตัวดี จากแนวโน้ มใน
ภูมิภาคเอเชียที่ธรุ กิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ปริ มาณของจํานวนเครื่ องบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย
และอินเดียเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริ ษัทยังคงเฝ้าระวังมีปัจจัยเสีย่ งซึง่ อาจมีผลต่อสภวะเศรษฐกิจ และ
การขยายตัวของตลาด อันเนื่องมาจาก
ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค
การเปลีย่ นทิศทางการลงทุน ราคาทรัพย์สนิ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

14. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ เพิ่มเติมได้ จากแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรื อ
เว็บไซต์ ของบริษัท http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
และหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํ า และการนํ า เสนองบการเงิ น เหล่า นี โ้ ดยถูก ต้ อ งตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้ อมูลทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํา
และการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวม
ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ ูบริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จดั ทําขึ ้นโดยผู้บริ หาร รวมทังการประเมิ
้
นการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

1,127,220,150
76,865,440
760,168,641
679,648,243
58,534,215
11,459,284

1,073,502,159
68,865,440
711,439,068
553,078,720
37,081,809
21,904,986

2,713,895,973

2,465,872,182

1,983,501,619
2,060,645
3,704,032
1,989,266,296

2,006,496,131
1,925,483
3,692,050
2,012,113,664

4,703,162,269

4,477,985,846

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสันติ
้ ดภาระผูกพัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4
21
5
6

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

7
8

กรรมการ...................................................... กรรมการ......................................................
หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 47 ถึง 77 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

805,479,410
19,240,396
45,739,268
12,107,529

695,450,600
13,154,210
39,862,515
7,417,438

882,566,603

755,884,763

16

16,568,299

23,917,144

10

125,620,243
142,188,542

108,947,662
132,864,806

1,024,755,145

888,749,569

74,000,000

74,000,000

11
11

74,000,000
92,000,000

74,000,000
92,000,000

12

7,400,000
3,505,007,124
3,678,407,124

7,400,000
3,415,836,277
3,589,236,277

4,703,162,269

4,477,985,846

หมายเหตุ
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

9

รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองเงินทุนสะสมและเงินบําเหน็จ
พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 7,400,000 หุ้น
ได้ รับชําระเต็มมูลค่าแล้ วหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว -สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 47 ถึง 78 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ
23

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กําไร (ขาดทุน) อื่น
รายได้ คา่ ชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

14

16

กําไรสุทธิสาํ หรั บปี

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

3,796,131,453 3,608,149,894
(3,048,752,787) (2,956,090,444)
747,378,666
15,290,277
18,987,063
(343,096,951)
(141,821,332)
296,737,723
(59,566,876)

652,059,450
16,000,591
89,085,398
60,514,625
(284,384,003)
(136,131,434)
397,144,627
(68,050,814)

237,170,847

329,093,813

32.05

44.47

17

กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
กําไรสุทธิสาํ หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 46 ถึง 77 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กําไรสุทธิสาํ หรั บปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

237,170,847
237,170,847

329,093,813
329,093,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 47 ถึง 78 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน สํารองตาม
กําไรสะสม
มูลค่ าหุ้น กฎหมาย ที่ยังไม่ ได้ จดั สรร
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 18)

74,000,000 92,000,000
-

7,400,000
-

3,234,742,464 3,408,142,464
329,093,813 329,093,813
(148,000,000) (148,000,000)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

74,000,000 92,000,000

7,400,000

3,415,836,277 3,589,236,277

ยอดคงเหลือต้ นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 18)

74,000,000 92,000,000
-

7,400,000
-

3,415,836,277 3,589,236,277
237,170,847 237,170,847
(148,000,000) (148,000,000)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

74,000,000 92,000,000

7,400,000

3,505,007,124 3,678,407,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 47 ถึง 78 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสันติ
้ ดภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

19

8

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

4

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

307,072,650

668,213,016

(8,000,000)
(120,389,881)
(1,010,625)
442,354

(3,865,440)
(210,042,778)
(278,100)
50,032,148

(128,958,152)

(164,154,170)

(148,000,000)
(148,000,000)

(148,000,000)
(148,000,000)

30,114,498
1,073,502,159

356,058,846
675,347,226

23,603,493

42,096,087

1,127,220,150

1,073,502,159

55,691,608
-

80,091,045
997,373

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้ วย
หนี ้สินจากการซื ้ออาคารและอุปกรณ์
ลูกหนี ้จากการจําหน่ายอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 47 ถึง 78 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบกาารเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย
และมีที่อยูต่ ามที่ได้ จดทะเบียนไว้ ดังนี ้
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
บริษทั เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตขายและจัดจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่ องบินสําหรับตลาดใน
ประเทศและเพื่อการส่งออก
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึง่ ใช้ ในการจัดทํางบการเงิน มีดงั ต่อไปนี ้
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของบริษทั ได้ จดั ทําขึ ้นตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
ซึง่ หมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้ พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้ อ
กําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการ
เงินภายใต้ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทํางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ ใช้ ประมาณการทาง
บัญชีที่สําคัญและการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารซึ่งจัดทําขึ ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของบริ ษัทไปถือปฏิบตั ิ และต้ องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หาร หรื อความซับซ้ อน หรื อเกีย่ วกับ
ข้ อสมมติฐานและประมาณการทีม่ นี ยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 3
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื ้อความ
ขัดแย้ งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบกาารเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่มี กี ารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีใหม่และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท มีดงั นี ้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษี เงินได้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ส่วนงานดําเนินงาน
เรื่ องการประเมินว่าข้ อตกลงประกอบ
ด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ ชดั เจนขึ ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่
การตัดสินใจเป็ นของผู้ถือตราสารจะไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี ้สินสําหรับเครื่ องมือทางการ
เงินที่แปลงสภาพได้ นอกจากนี ้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้ อธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจ้ าของ
ว่ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของเจ้ าของหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว
ไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้ มกี ารอธิบายให้ ชดั เจนขึ ้นเกีย่ วกับกระแสเงินสดในกิจกรรม
ลงทุน จะต้ องส่งผลให้ เกิดการรับรู้สนิ ทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านันจึ
้ งสามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรม
ลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ได้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้ อยกเว้ นของหลักการที่มีอยู่
สําหรับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ ้น
จากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึง่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้
อยู่ในปั จจุบันกํ าหนดให้ กิจการวัดค่าภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวข้ องกับสินทรั พย์ โดยขึน้ กับการ
คาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จากการใช้ หรื อ
จากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี ้ได้ มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชีของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้ มลู ค่ายุตธิ รรมคาดว่าจะได้ รับคืนโดยการขาย นอกจากนี ้
ได้ มีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่ องภาษี เงินได้ -การได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ คดิ ค่าเสือ่ มราคา
ที่ตีราคาใหม่เป็ นส่วนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่สง่
ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่มี กี ารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีใหม่และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท มีดงั นี ้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ได้ มีการเน้ นหลักการของการเปิ ดเผยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
สําหรับ เหตุการณ์และรายการทีม่ สี าระสําคัญ มีการเพิม่ เติมข้ อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ครอบคลุม
การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม (ถ้ าหากมีสาระสําคัญ) และต้ องมีการปรับข้ อมูลที่
เกีย่ วข้ องให้ เป็ นปั จจุบนั จากข้ อมูลล่าสุดของรายงานประจําปี การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบ
กับงบการเงินของบริ ษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ ชดั เจนขึ ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผย
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านันให้
้ ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้ านการดําเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี ้ไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดให้ มกี ารพิจารณาว่าข้ อตกลงเป็ นหรือประกอบ
ด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่โดยอ้ างอิงจากเนื ้อหาของข้ อตกลง การตีความนี ้กําหนดให้ ประเมินว่าข้ อตกลงเข้ า
เงื่อนไขต่อไปนี ้หรื อไม่ (1) การปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงขึ ้นอยูก่ บั การใช้ สนิ ทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้ อ
ตกลงดังกล่าวเป็ นการให้ สทิ ธิในการใช้ สนิ ทรัพย์นนั ้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ไม่สง่
ผลกระทบกับงบการเงินของบริษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้ คาํ อธิบายเกีย่ วกับกรณีทขี่ ายสินค้ าหรือให้ บริการ
พร้ อมกับให้ สทิ ธิพิเศษแก่ลกู ค้ า (เช่น คะแนนหรื อได้ รับสินค้ าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็ นรายการ
ที่มีหลายองค์ประกอบ และสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับหรื อค้ างรับจากลูกค้ าต้ องปั นส่วนให้ แต่ละองค์ประกอบของ
รายการโดยใช้ มลู ค่ายุตธิ รรม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้มีผลกระทบที่ไม่มีสาระ
สําคัญกับบริ ษัท
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่มี กี ารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทและยังไม่ได้ นํามาใช้ ปฏิบตั ิ มีดงั นี ้
กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญได้ แก่การเพิ่มเติมข้ อกําหนดให้
กิจการจัดกลุม่ รายการทีแ่ สดงอยูใ่ น “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ” โดยใช้ เกณฑ์วา่ รายการนันสามารถจั
้
ดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้ หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุงนี ้ไม่ได้ ระบุวา่ รายการใด
จะแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญได้ แก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เปลีย่ นชื่อเป็ น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้ องรับรู้ใน “กําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจะไม่
สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรื อรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้ นทุนบริ การในอดีตจะรับรู้ในงวด
ที่มีการเปลีย่ นแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้
บริการในอนาคตได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญ คือ กําหนดการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกีย่ วกับส่วนงานดําเนินงาน โดยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี ้สินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงาน
ทีร่ ายงาน หากโดยปกติมกี ารนําเสนอข้ อมูลจํานวนเงินดังกล่าวต่อผู้มอี าํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการปฏิบตั กิ าร
และถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญจากจํานวนเงินที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินประจําปี ล่าสุดสําหรับ
ส่วนงานที่รายงานนัน้
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นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
2.3 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษัท ถูกวัดมูลค่าโดยใช้ สกุลเงินของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลักที่
บริ ษัทดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ใน
การดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นําเสนองบการเงินของบริ ษัท
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนันถู
้ กวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิด
จากการรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ น
ตัวเงินซึง่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้ บนั ทึกไว้ ในงบกําไรขาดทุน
เมื่ อ มี ก ารรั บ รู้ รายการกํ า ไรหรื อ ขาดทุน ของรายการที่ ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิ น ไว้ ใ นงบกํ า ไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทังหมดของกํ
้
าไรหรือขาดทุนนันจะรั
้ บรู้ไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้ วย
ในทางตรงข้ ามการรับรู้กําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ ในงบกําไรขาดทุน องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลีย่ นทังหมดของกํ
้
าไรหรื อขาดทุนนันจะรั
้ บรู้ไว้ ในงบกําไรขาดทุนด้ วย
2.4 เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ระยะสัน้ ลูกหนี ้การค้ า ลูกหนี ้อืน่ และสินทรัพย์ทางการเงินอืน่ หนี ้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการ
เงินประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้อืน่ และหนี ้สินทางการเงินอืน่ ซึง่ นโยบายการบัญชีสาํ หรับแต่ละรายการ
ได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินไว้ ในหมายเหตุข้อ 20
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นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสันอื
้ ่นที่มีสภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มา
2.6 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ ารับรู้เริ่ มแรกด้ วยมูลค่าตามใบแจ้ งหนี ้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้ วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้ วย
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญหมาย
ถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี ้การค้ าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากลูกหนี ้การค้ า
หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจะรับรู้ไว้ ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
2.7 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้ รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํา่ กว่า ราคาทุนของสินค้ าคํานวณ
โดยวิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก ต้ นทุนของการซื ้อประกอบด้ วย ราคาซื ้อและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การซื ้อสินค้ านัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้ าและค่าขนส่ง หักด้ วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจาก
การรับประกันสินค้ าและเงินทีไ่ ด้ รับคืนจากการซื ้อสินค้ า ต้ นทุนของสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบ
ด้ วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับประมาณ
จากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ ของธุรกิจหักด้ วยค่าใช้ จา่ ยที่จําเป็ นเพื่อให้ สนิ ค้ านันสํ
้ าเร็จรูป รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการขาย บริษทั บันทึกบัญชีคา่ เผือ่ ลดมูลค่าสําหรับสินค้ าเก่า ล้าสมัย หรือเสือ่ มคุณภาพตามความจําเป็ น
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2.8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์บนั ทึกเมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสม ยกเว้ นที่ดนิ ซึง่ ไม่มีการ
คิดค่าเสือ่ มราคา เนื่องจากมีอายุการใช้ งานไม่จํากัด ต้ นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการซื ้อสินทรัพย์นนั ้
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู้ แยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ่งตาม
ความเหมาะสมเมื่อต้ นทุนนันเกิ
้ ดขึ ้นและคาดว่าจะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษัทและต้ นทุน
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชือ่ ถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ ้นส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนออกสําหรับ
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ บริ ษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
บริ ษัทใช้ วิธีเส้ นตรงในการคํานวณค่าเสือ่ มราคาสําหรับสินทรัพย์อื่นทุกประเภท บริ ษัทได้ ประมาณอายุการ
ใช้ งานของสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10 - 44 ปี
10 - 40 ปี
3 - 30 ปี
3 - 20 ปี
4 ปี

ทุกสิ ้นรอบระยะเวลารายงานได้ มีการทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ ของ
สินทรัพย์ให้ เหมาะสม
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รบั คืน
คาดว่าจะได้ รับคืนทันที

มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่

ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจําหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทน
สุทธิทไี่ ด้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บญ
ั ชีผลกําไรหรือขาดทุน
อื่นสุทธิในงบกําไรขาดทุน
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2.9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้ นทุนที่ใช้ ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยเมื่อเกิดขึ ้น
ต้ นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้ นทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ต้ นทุนการพัฒนาอืน่ ทีไ่ ม่เข้ าเงือ่ นไขเหล่านี ้จะรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยเมือ่ เกิดขึ ้น ค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาหากก่อน
หน้ านี ้รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยไปแล้ ว จะไม่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์
ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
2.10 การด้ อยค่ าของสินทรั พย์
สินทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้ อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บง่ ชี ้ว่าราคาตาม
บัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับคืน ซึง่ หมายถึงจํานวนที่สงู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้ นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้ อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินซึง่ รับรู้รายการขาดทุนจาก
การด้ อยค่าไปแล้ ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
2.11 การบัญชีสาํ หรั บสัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเป็ น
ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านันถื
้ อเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจาก
สิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้ รบั จากผู้ให้ เช่า) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้ วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
สัญญาเช่าอุปกรณ์ซงึ่ ผู้เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทังหมดถื
้
อเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรือมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของจํานวนเงินทีต่ ้ องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํา่ กว่า
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ย
คงที่ตอ่ หนี ้สินคงค้ างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จา่ ยทางการ
เงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
เพื่อทําให้ อตั ราดอกเบี ้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี ้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่
ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรั พย์ ที่เช่าหรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะน้ อยกว่า
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2.12 ภาษีเงินได้ ปีปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ สาํ หรับปี ประกอบด้ วย ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษีเงิน
ได้ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ยกเว้ นส่วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของ
ผู้ถอื หุ้น ในกรณีนี ้ภาษีเงินได้ ต้องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอื หุ้นตามลําดับ
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี อากรที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คาดได้
ค่อนข้ างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษัทต้ องดําเนินงานอยูแ่ ละ
เกิดรายได้ เพื่อเสียภาษี
ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนํา
กฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ซิ งึ่ ขึ ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตังประมาณการค่
้
าใช้ จา่ ยภาษี หากคาดว่าจะต้ อง
จ่ายชําระภาษี แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี ้สิน เมือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี ้สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะไม่รับรู้ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิด
จากการรับรู้เริ่ มแรกของรายการสินทรัพย์หรื อรายการหนี ้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ
วันที่เกิดรายการ รายการนันไม่
้ มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อ ที่คาดได้ คอ่ นข้ างแน่วา่
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ รับประโยชน์ หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีได้ มีการจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะรับรู้ หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี เพียง
พอที่จะนําจํานวนผลต่างชัว่ คราวนันมาใช้
้
ประโยชน์ บริ ษัทได้ ตงภาษี
ั ้ เงินได้ รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผล
ต่างชัว่ คราวของค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์ และค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเว้ นแต่บริ ษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลา
ของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ จะ
ไม่เกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมื่อบริ ษัท
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวด
ปั จจุบนั และทังสิ
้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้ องกับภาษี
เงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษี เดียวกันหรื อ
หน่วยภาษี ตา่ งกันซึง่ ตังใจจะจ่
้
ายหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
To the Shareholders of Goodyear (Thailand) Public Company Limited,
In 2014 we celebrated the 46th year of Goodyear’s operations in Thailand, with significant
progress made and specific milestones attained in a number of important areas. Our results were achieved
by continuing to focus on creating sustainable economic value by being first with our customers and the
leader in our targeted segments. We also concentrated on continuing to set the pace of innovation in
our industry and working to be competitively advantaged in everything we do, from products and
marketing, to manufacturing and supply chain.
I am very pleased to announce that we once again delivered strong business results in 2014
against the backdrop of a slowing economy, with total sales growth of 5 percent compared to 2013. This
was underscored by being able to achieve steady growth in our original equipment (OE) and replacement
tire portfolios across the passenger, 4X4/SUV, light truck and commercial truck ranges for both domestic
and export markets.
2014 also saw an expansion of our investment in the Goodyear Autocare branded retail program.
Goodyear Autocare is a country-wide collective of leading independent tire dealers with a strong
commitment to excellence in sales and service focused around the Goodyear brand. Every Goodyear
Autocare store is a ‘One Stop Shop’ tire and automotive service provider, offering exceptional value,
professionalism and customer experiences. The Goodyear Autocare is Goodyear Thailand’s retail format
for the future and I am proud to say that in 2014 we reached the milestone of opening our 50th Goodyear
Autocare store. We are committed to continue our Goodyear Autocare retail network expansion to cover
all key provinces in Thailand, so that more consumers can quickly and conveniently access our great
products and related auto maintenance services.
Our growing retail footprint and distribution networks in Thailand are a tribute to the successful
work undertaken to engage key customers in a shared purpose as we build upon our momentum and
ensure we are improving on our capabilities to service them. In early 2014, Goodyear Thailand hosted a
“Partnership for the Future” National Dealer Conference with more than 90 dealers from across the country in
attendance. This very successful event featured various product and innovation exhibition workshops and
detailed briefings on marketing and sales strategies for the year. We will continue this annual conference
tradition to effectively align our dealers with Goodyear Thailand’s growth plans, as well as show how our
dealers as business partners can share in this success.

80

