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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษทั ในเครื อของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รั บ
เบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรั ฐอเมริ ก ำ โดยเข้ำร่ ว มทุนกับสกุ ลศรี เ ฟื่ องฟุ้ ง ผูร้ ่ วมก่อตั้งบริ ษทั ชำวไทย จด
ทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2511 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 60 ล้ำนบำท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยยำงรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล ยำงรถบรรทุกขนำดเล็ก
และใหญ่เพื่อกำรพำณิ ชย์ รวมถึงกำรผลิต และหล่อดอกยำงเครื่ องบิน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด
ภำยในประเทศ และเพื่อกำรส่ งออก ปัจจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 74 ล้ำนบำท สำนักงำนใหญ่ และโรงงำน
ตั้งอยูท่ ี่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ประเทศไทย
พัฒนำกำรที่สำคัญของบริ ษทั ในช่วงต่ำง ๆ นับแต่เริ่ มก่อตั้ง มีดงั นี้
-

-

-

ปี 2512 บริ ษทั ได้ทำข้อตกลงในด้ำนควำมร่ วมมือทำงเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรบริ หำร กับบริ ษทั
เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์รับเบอร์ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ปี 2513 บริ ษ ัทได้รั บ กำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (BOI) เป็ น
ระยะเวลำ 15 ปี โดยได้รั บ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ย กเว้น ภำษี เ งิน ได้จำกกิจ กำรผลิ ตและหล่ อ ดอกยำง
เครื่ องบิน
วันที่ 30 มิถุนำยน 2521 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้นำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
วันที่ 6 มกรำคม 2526 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท เป็ น
หุน้ ละ 20.00 บำท กับกระทรวงพำณิ ชย์
จำกกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2533 ได้มีมติให้บริ ษทั เพิ่ มทุ น จด
ทะเบียนจำก 60 ล้ำนบำท เป็ น 74 ล้ำนบำท
วันที่ 20 เมษำยน 2537 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพนิ ติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิ ชย์เป็ นนิ ติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในปี เดียวกันนี้ เอง
บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล TIS/ISO 9000 จำกสำนักงำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรมไทย/องค์กำรมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ เป็ นบริ ษทั แรกในกลุ่มผูผ้ ลิตยำงรถยนต์ใน
ประเทศ
วันที่ 20 พฤศจิ กำยน 2538 ที่ประชุมได้มีมติให้บริ ษทั เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 20.00
บำท เป็ น 10.00 บำท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ กับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2538
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1.1

วิสัยทัศน์ คุณค่า และวัตถุประสงค์ของกู๊ดเยียร์

พันธกิจของกู๊ดเยียร์
จุดมุ่งหมำยทัว่ โลกของกู๊ดเยียร์ คือ

เพิ่มมูลค่ำตรำสิ นค้ำของเรำสำหรับทุกคน

ขับเคลื่อนตลำดด้วยเทคโนโลยี

ส่ งมอบยำง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและบริ กำรที่มีคุณภำพเป็ นเลิศแก่ลูกค้ำ และผูบ้ ริ โภค
เป้าหมายเดียวกัน
กู๊ดเยียร์ จะเป็ นผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมยำงรำยแรกของโลกที่

ดึงดูด พัฒนำ กระตุน้ และคงไว้ซ่ ึ งทีมพนักงำนที่ดีที่สุดขององค์กร

กำรสร้ำงและสำนสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ ผูบ้ ริ โภค รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจในระยะยำว กำร
ดำเนินงำนให้เหนือกว่ำที่อีกฝ่ ำยคำดหวัง

กำรขับเคลื่อนองค์กรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ มีควำมสอดคล้อง และมีประสิ ทธิผล

กำรสร้ำงโมเดลธุรกิจที่ยงั่ ยืน และนำมำซึ่ งผลตอบแทนกำรลงทุนที่มนั่ คง
ค่านิ ยมร่ วม
บริษัทให้ คามั่นว่ าบริษัท

จะส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็ นเลิศ

จะปฏิบตั ิตนด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และมีควำมเคำรพต่อกัน

จะสนับสนุนด้ำนควำมปลอดภัย ทั้งในขณะปฏิบตั ิงำน และนอกเวลำปฏิบตั ิงำน

จะรักษำสิ่ งแวดล้อม และชุมชน

จะรับฟังซึ่ งปัญหำ และแก้ไขอย่ำงเป็ นทีม
คุณลักษณะผู้นา
กู๊ดเยียร์ ถูกขับเคลื่อนด้วยผูน้ ำที่มีคุณลักษณะ

มีควำมสำมำรถโดดเด่น และทำงำนอย่ำงเป็ นทีม

มีทกั ษะในกำรแก้ไขปัญหำ

สำมำรถสื่ อสำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

กล้ำตัดสิ นใจ

มีผลงำนที่ดี
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1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
(1) การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้อานวยการฝ่ ายการเงินของบริษัท

นำยเด็นนิส อัลเลน เคปเปิ้ ล กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินของบริ ษทั ได้ลำออกต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรเมื่ อวัน ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน 2556 โดยที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรได้อ นุ มตั ิ แต่ งตั้งนำยเบรนดัน
โจเซฟ ฟอกซ์ ขึ้ น ดำรงต ำแหน่ งกรรมกำรของบริ ษ ัท และผู ้อ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิ นของบริ ษ ั ท ตำมวำระ
ที่เหลืออยูข่ องนำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ในกำรประชุมคณะกรรมกำรดังกล่ำว บริ ษทั ได้นำควำมดังกล่ำวไป
จดทะเบียนต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556
(2) การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ ของบริษัท
ในปี 2556 กู๊ดเยียร์ ได้มีกำรแนะนำสิ นค้ำรุ่ นใหม่ออกสู่ ตลำด คือ ยำงรถยนต์ EfficientGrip SUV
สำหรับตลำดรถยนต์ SUV ในเดือนมีนำคม และยำงรถยนต์ Assurance TripleMax สำหรับตลำดยำงรถยนต์นงั่
ในช่วงเดือนกรกฎำคม ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มยอดขำยของบริ ษทั ให้เติบโตขึ้นเป็ นอย่ำงดี
(3) การขยายร้ านกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์
กู๊ดเยียร์ มุ่งมัน่ ขยำยสำขำร้ ำนกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ อย่ำงต่อเนื่ องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กำรจำหน่ ำย
สิ นค้ำของกู๊ดเยียร์ โดยมุ่งขยำยสำขำไปยังพื้นที่ที่บริ ษทั เล็งเห็นว่ำเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภำพในกำรดำเนิ นธุ รกิจ
ร้ำนกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ และมีศกั ยภำพในกำรสร้ำงยอดขำยสิ นค้ำของบริ ษทั
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท

กู๊ดเยียร์ มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บำท มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท รวม 7,400,000 หุ ้น เป็ น
หุน้ สำมัญที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด โดยสิ ทธิออกเสี ยง 1 หุน้ เท่ำกับ 1 เสี ยง
กู๊ดเยีย ร์ เ ป็ นบริ ษ ัทในเครื อของเดอะกู๊ ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี ซึ่ งถื อหุ ้นในบริ ษ ัท
ทั้งสิ้ น 4,942,418 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.79 ของหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั
เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตยำงชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจใน
หลำยภูมิภำค ในปี 2556 โดยมียอดขำยรวมทัว่ โลก 19.5 พันล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ และมีรำยได้สุทธิ 629 ล้ำน
ดอลลำร์ สหรัฐ ด้วยกำรดำเนินงำนทั้งในสหรัฐอเมริ กำ และบริ ษทั ย่อย กิจกำรร่ วมค้ำในต่ำงประเทศทำให้
บริ ษทั พัฒนำ ผลิต และมีตลำดยำงที่เชื่อมโยงถึงกัน นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังผลิต และจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวกับ
ยำง ทั้งยังเป็ ฯหนึ่งในผูใ้ ห้บริ กำรรำยใหญ่ของโลกสำหรับยำงรถบรรทุก และกำรหล่อดอกยำง เดอะกู๊ดเยียร์
ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนีทำกำรผลิตจำกโรงงำนในประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลก 22 ประเทศ มีโรงงำนผลิต
รวม 52 โรงงำน มีกำรจำหน่ำยสิ นค้ำของบริ ษทั เกือบทุกประเทศทัว่ โลก และมีพนักงำนทั้งประจำ และ
ชัว่ ครำวรวม 69,000 คนทัว่ โลก
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กู๊ดเยียร์ ดำเนิ นธุ รกิจ หลักเกี่ยวกับกำรผลิต และจัดจ ำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์ยำงรถยนต์และยำงเครื่ อ งบินสำหรั บ
ตลำดในประเทศ และเพื่อกำรส่ งออก กู๊ดเยียร์ มีฐำนกำรผลิตในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ยำงรถยนต์ ยำงเครื่ องบิน
และกำรหล่ อดอกยำงเครื่ อ งบิ น โดยจ ำแนกโครงสร้ ำงรำยได้ตำมตลำดกำรจำหน่ ำยเป็ นแบบตลำดในประเทศและ
ตลำดต่ำงประเทศ ซึ่ งเป็ นข้อมูลเดียวกันกับที่รำยงำนตำมงบกำรเงินของบริ ษทั
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทแยกตามการจาหน่ ายในประเทศ และส่ งออก
รำยได้
จำหน่ำยในประเทศ
ส่ งออก
รวม
อัตรำเพิ่ม (ลด) ของมูลค่ำจำหน่ำย
2.1

ปี 2556
1,575
2,033
3,608

ร้ อยละ
43.65
56.34
100
3.67

ปี 2555
1,728
1,752
3,480

ร้ อยละ
49.65
50.35
100
(14.81)

หน่ วย (ล้ านบาท)
ปี 2554 ร้ อยละ
1,735
42.47
2,350
57.53
4,085
100
(2.34)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ

ผลิตภัณฑ์ ของกู๊ดเยียร์ แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์
กู๊ดเยียร์ ผลิตยำงรถยนต์ที่มีคุณภำพสู ง และคุณค่ำที่ยดึ ถือที่สำคัญที่สุด คือ นวัตกรรมที่เป็ นเลิศ และ
ควำมปลอดภัย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของผลิตภัณฑ์ยำงรถยนต์ คือ
- ยำงรถยนต์นงั่
- ยำงรถยนต์เอนกประสงค์, รถปิ คอัพ/รถ 4x4
- ยำงรถยนต์เพื่อกำรพำณิ ชย์
ผลิตภัณฑ์ ยางเครื่องบิน
กู๊ดเยียร์ มีชื่อเสี ยงด้ำนผลิตภัณฑ์ยำงเครื่ องบินมำกว่ำศตวรรษทั้งแบบยำงเรเดียล (Radial) และยำง
ผ้ำใบ (Bias) โดยบริ ษทั เครื อกู๊ดเยียร์ เป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ในแถบอเมริ กำเหนือ และละตินอเมริ กำ อีกทั้ง มีขนำด
ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ในแถบทวีปยุโรป ยำงเครื่ องบินของกู๊ดเยียร์ เป็ นยำงชั้นนำทั้งด้ำนกำรผลิต นวัตกรรม และ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กู๊ดเยียร์ มีโรงงำนผลิตยำงเครื่ องบินในประเทศสหรั ฐอเมริ กำ (USA, Danville) ประเทศ
บรำซิ ล (Brazil, Sao Paulo) และประเทศไทย ซึ่ งผลิตภัณฑ์ยำงเครื่ องบินของกู๊ดเยีย ร์ ได้รับกำรยอมรั บและ
เลือกใช้จำกโรงงำนประกอบเครื่ องบินชั้นนำระดับโลก ได้แก่
- ยำงเครื่ องบินทัว่ ไป (General Aviation Tires)
- ยำงเครื่ องบินเจ็ทส่ วนตัว (Business Jet Tires)
- ยำงเครื่ องบินเพื่อกำรพำณิ ชย์ (Commercial Aviation Tires) และ
- ยำงเครื่ องบินทำงกำรทหำร (Military Aviation Tires)
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นอกจำกผลิ ตภัณ ฑ์ย ำงเครื่ อ งบิ น แล้ว กู๊ ด เยีย ร์ ย งั เพิ่ มมู ล ค่ำ ของผลิต ภัณฑ์ยำงเครื่ องบิ นด้ว ยกำร
ให้บริ กำรหล่อดอกยำงเครื่ องบิน (Retread) ซึ่ งช่วยลดค่ำใช้จ่ำยปฏิบตั ิงำน รวมถึงยืดอำยุกำรใช้งำนให้กบั ยำง
เครื่ องบิน ด้วยเทคโนโลยีระดับสู งสำหรับกำรหล่อดอกยำงเครื่ องบิน กู๊ดเยียร์ มีโรงงำนสำหรั บหล่อดอกยำง
เครื่ องบินในประเทศอเมริ กำ บรำซิ ล เนเธอร์ แลนด์ และประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ำทัว่ โลก
จำกรำยงำนของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมประจำปี 2556 พบว่ำในปี พ.ศ. 2556 ยอดจำหน่ ำย
ในประเทศของยำงรถยนต์นงั่ มีประมำณ 21 ล้ำนเส้น เพิ่มสู งขึ้นร้ อยละ 7.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดจำหน่ ำย
ในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2556 ผูผ้ ลิตยำงรถยนต์ในประเทศไทย ได้ผลิต ยำง
รถยนต์นงั่ ได้จำนวนรวมประมำณ 26 ล้ำนเส้น ซึ่ งเพิ่มสู งขึ้นจำกปี พ.ศ. 2555 ประมำณร้ อยละ 11.6 และยอด
ผลิตรวมของยำงรถยนต์เพื่อผูบ้ ริ โภค และยำงรถยนต์เพื่อกำรพำณิ ชย์มีปริ มำณกำรผลิตรวม 30 ล้ำนหน่ วย
หรื อเติบโตขึ้นร้ อยละ 10 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 โดยคิดเป็ นตลำดในประเทศรวม 24 ล้ำนหน่ วย หรื อ
เติบโตขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555
ในส่ วนของกู๊ดเยียร์ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบบำงส่ วนจำกภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่ องมำจำกควำม
เชื่อมัน่ และยอดกำรบริ โภคลดต่ำลง อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2556 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยสำหรั บงวดประจำปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 รวม 3,608 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2555 จำนวน 128
ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.67 โดยบริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ สำหรั บงวดประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
2556 จำนวน 329 ล้ำนบำท เนื่องจำกมียอดจำกกำรส่ งออกเพิ่มมำกขึ้น
2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

กำรทำตลำด และกำรแข่งขันของบริ ษทั สำมำรถจำแนกได้ตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ซึ่ ง
แบ่งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงรถยนต์ และยำงเครื่ องบิน
(1) ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์
ตลาดยางรถยนต์
นโยบำยกำรตลำดหลักของปี 2556 สำหรับผลิตภัณฑ์ยำงรถยนต์ของบริ ษทั คือ
 กำรขยำยจำนวนตัวแทนจำหน่ำยของกู๊ดเยียร์ เนื่องจำกกู๊ดเยียร์ เล็งเห็นว่ำ ตัวแทนจำหน่ำย
เป็ นหัวใจสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ ซึ่ งได้มีกำรขยำยสำขำร้ ำนกู๊ดเยียร์ ออโต้
แคร์ ในพื้น ที่ที่ มีศ ักยภำพในกำรแข่งขัน เพื่อ พัฒนำช่อ งทำงจ ำหน่ ำ ยสิ นค้ำของบริ ษ ัท
รวมถึงกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ตัวแทนจำหน่ ำยซึ่ งถือเป็ นพันธมิตรในกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั
 กำรสร้ ำงควำมรั บ รู ้ แ ก่ ผู ้บริ โ ภคในเรื่ อ งของผลิ ตภัณ ฑ์ คุ ณสมบัติ และนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ได้มำตรฐำนระดับโลกของกู๊ดเยียร์ โดยกู๊ดเยียร์ ได้ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ 2 รำยกำรที่ มีน วัตกรรมล้ ำ หน้ำ และตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดเป้ ำหมำย
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ได้แ ก่ EfficientGrip SUV ในเดื อ นมี น ำคม 2556 ส ำหรั บ ตลำดรถยนต์ SUV และ
Assurance TripleMax ในเดือนกรกฎำคม 2556 สำหรับตลำดรถยนต์โดยสำรตำมลำดับ
ช่ องทางจาหน่ ายหลักของบริษัท เป็ นไปตามรูปแบบการบริโภค คือ
ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือ ตลำดที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อยำงเพื่อนำไปเปลี่ยนกับยำงชุด
แรกที่ติดมำพร้อมกับรถยนต์ ซึ่ งกู๊ดเยียร์ มีกำรจำหน่ำยสิ นค้ำสู่ ผบู ้ ริ โภคผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยยำง
ภำยในประเทศ รู ปแบบช่องทำงจำหน่ำยหลักได้แก่
ศู น ย์บ ริ ก ำรกู๊ ดเยี ย ร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare), กู๊ ดเยีย ร์ อี เ กิ ล สโตร์
และกู๊ ดเยีย ร์ เซอร์ วิส เซนเตอร์ ปั จ จุ บนั กู๊ดเยีย ร์ เน้น กำรขยำยสำขำ กู๊ ดเยีย ร์
ออโตแคร์ เป็ นหลัก
ผูแ้ ทนจำหน่ำยค้ำส่ ง (Wholesale Dealer)
ผูแ้ ทนจำหน่ำยค้ำปลีก (Retailer)
โชว์รูมรถยนต์ (Car Showroom)
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทำงกำรจำหน่ ำยผ่ำน
โรงงำนประกอบรถยนต์ สำหรับใช้เป็ นยำงชุดแรกที่ติดมำพร้อมกับตัวรถยนต์
ตลาดต่ างประเทศ (Export Market) กำรส่ งออกยำงรถยนต์ของบริ ษทั จะจำหน่ำยแก่บริ ษทั ใน
เครื อกู๊ดเยียร์ ในต่ำงประเทศทุกภูมิภำคทัว่ โลก โรงงำนของกู๊ดเยียร์ ในประเทศไทย เป็ นแหล่ง
ผลิตยำงรถยนต์ที่สำคัญของกู๊ดเยียร์ เพื่อส่ งออกไปทัว่ โลก หำกเปรี ยบเทียบยอดขำยยำงรถยนต์
ในประเทศกับต่ำงประเทศ พบว่ำ ยอดขำยในประเทศมีสัดส่ วนน้อยกว่ำยอดกำรส่ งออก แต่
ด้วยผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหภำพยุโรปและภูมิภำคที่เ กี่ยวข้อง ทำให้ควำม
ต้องกำรยำงโดยรวมจำกต่ำงประเทศลดลง ซึ่ งกำรเติบโตหรื อกำรลดลงของกำรส่ งออกยำงของ
ประเทศไทยจะเป็ นไปตำมกลไกและควำมต้องกำรของตลำดโลก
สั ดส่ วนการจาหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศ
โปรดดูโครงสร้ำงรำยได้ในหัวข้อข้ำงต้น
ภาวะการแข่ งขัน
ในปี 2556 ตลำดทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนทำง
กำรเมือง สภำวะเศรษฐกิจ ถดถอย กำรเข้ำมำทำตลำดของสิ นค้ำระดับรองด้วยกำรใช้กลยุทธ์
กำรตัดรำคำส่ งผลให้กำรแข่งขัน ในตลำดทดแทน (Replacement Market) รุ นแรงมำกยิ่งขึ้ น
สำหรับตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market ) ยังคงได้รับผลดีตำมกำร
ขยำยตัวของอุตสำหกรรมรถยนต์
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โดยสรุ ป กำรผลิตและกำรจำหน่ ำยในประเทศของอุ ตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง
ในปี 2556 โดยเฉพำะผลิ ตภัณ ฑ์ย ำงยำนรถยนต์ย ังขยำยตัว ได้ดี ตำมกำรขยำยตัว ของ
อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง ในปี 2557 ยังมีแนวโน้มขยำยตัวได้
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำงยำนพำหนะตำมกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ องของอุตสำหกรรมรถยนต์
ภำยในประเทศ
(2) ผลิตภัณฑ์ ยางเครื่องบิน
ตลาดยางเครื่องบิน
นโยบำยกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ยำงเครื่ องบินในปี 2556 กู๊ดเยียร์ มุ่งเน้นที่จะทำตลำด โดย
กำรชูจุดเด่นเรื่ องคุณภำพ กับกำรบริ กำร customer service และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรลูกค้ำ เป็ นหลัก
กลุ่มลูกค้ำหลักของบริ ษ ัท คือ กลุ่มลูก ค้ำสำยกำรบินในลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยำง
เครื่ องบินเพื่อกำรพำณิ ชย์ โดยเน้นสำยกำรบินพำณิ ชย์ท้ งั ในประเทศไทย และในภูมิภำคเอเชีย
แปซิ ฟิค และกลุ่มลูกค้ำเครื่ องบินส่ วนตัว
ช่ องทางการจาหน่ าย
กำรจำหน่ ำยยำงเครื่ องบินของบริ ษทั ในตลำดต่ำงประเทศกระทำโดยกำรจำหน่ ำยไปยัง
บริ ษ ัทในเครื อ กู๊ดเยียร์ และโดยบริ ษ ัท กู๊ ดเยียร์ ที่ รั บผิ ด ชอบในประเทศนั้น ๆ สำหรั บ กำร
จำหน่ำยในประเทศไทยจะกระทำโดยกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเองซึ่ งควำมต้องกำรของตลำดจะ
แปรผัน ตำมภำวะเศรษฐกิ จ และกำรท่ องเที่ย วในประเทศ ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อปริ มำณกำร
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงของเที่ยวบินของสำยกำรบินต่ำงๆ
กลุ่มประเทศหลักในเอเชียทีก่ ู๊ดเยียร์ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงเครื่ องบิน
- ไทย
- อินโดนีเซี ย
- สิ งคโปร์
- อินเดีย
- จีน
ภาวะการแข่ งขัน
ปั จจัยกำรแข่ งขัน ของผลิ ตภัณ ฑ์ยำงเครื่ อ งบิน ในปี 2556 เติบโตตำมธุ รกิจ อำกำศยำนที่
กำลังเติบ โตอย่ำงต่อ เนื่ อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในภูมิภำคเอเชี ย ซึ่ งมีป ริ มำณกำรเพิ่มขึ้น ของ
จำนวนเครื่ องบินในประเทศจีน อินโดนีเซี ย และอินเดีย
สำหรับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ถือเป็ นฐำนกำรผลิตยำงเครื่ องบินแบบผ้ำใบ (Bias) ที่สำคัญ
ของปริ มำณกำรผลิตของกู๊ดเยียร์ ทวั่ โลก อีกทั้ง ยังเป็ นหนึ่ งในห้ำฐำนกำรให้บริ กำรหล่อดอก
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ยำงเครื่ องบินที่สำคัญของฐำนกำรให้บริ กำรหล่อดอกยำงเครื่ องบินทั้งหมดของกู๊ดเยียร์ ท้ งั กำร
หล่อดอกยำงแบบผ้ำใบ (Bias) และแบบเรเดียล (Radial)
สำหรั บ ยำงเครื่ อ งบิ น แบบเรเดี ย ล (Radial) กู๊ ดเยีย ร์ นำเข้ำ จำกต่ำ งประเทศ คื อ บริ ษ ัท
กู๊ดเยียร์ ในเครื อ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดยำงเรเดียลในประเทศ
สั ดส่ วนการจาหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศ
โปรดดูโครงสร้ำงรำยได้ในหัวข้อข้ำงต้น
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ปั จ จุ บ ัน กู๊ ด เยี ย ร์ มี โ รงงำนส ำหรั บ ผลิ ต ยำงรถยนต์ ยำงเครื่ องบิ น และหล่ อ ดอกยำ ง
เครื่ องบิน จำนวน 1 โรง ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดปทุมธำนี
การจัดหาวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ าย
โดยปกติ บริ ษทั จัดหำวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในกำรผลิตจำกหลำยแหล่ง วัตถุดิบทุกชนิ ดที่ใช้
ในกำรผลิตจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและได้รับกำรอนุ มตั ิจำกศูนย์ทดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์
ไทร์ แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรั ฐอเมริ กำ หรื อ กู๊ดเยีย ร์ อิ นโนเวชัน่ เซนเตอร์
ประเทศลักเซมเบอร์ ก ก่อนที่จะนำมำใช้ในกำรผลิต
วัตถุดิบหลักที่สำคัญในกำรผลิตได้แก่ ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber) ยำงสังเครำะห์
(Synthetic Rubber) เส้นใยสังเครำะห์ (Nylon Fabric) สำรเคมีต่ำงๆ น้ ำมันผสมยำง ผงคำร์ บอน
แบล็ค (Carbon Black) เส้นใยเหล็ก (Steel Cord) เส้นลวดขอบยำง (Bead Wire) และวัตถุดิบ
อื่นๆ
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรจัดหำวัตถุดิบทุกชนิ ดโดยพิจำรณำจำกคุณภำพ รำคำ และผูผ้ ลิต
เป็ นหลัก ในปี 2556 บริ ษทั มีสัดส่ วนกำรจัดหำวัตถุดิบจำกผูผ้ ลิตในประเทศร้อยละ 49 และจำก
ต่ำงประเทศร้อยละ 51 เนื่องจำกวัตถุดิบบำงชนิดไม่สำมำรถจัดหำได้ในประเทศไทย
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สั ดส่ วนการจัดหาวัตถุดิบแยกชนิดและสั ดส่ วนการจัดหา ได้ ดังต่ อไปนี้
การจัดหาภายในประเทศ/ต่ างประเทศ

การจัดหาภายในประเทศ

ประเภทวัตถุดิบ
ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber)
ผงคำร์ บอนแบล็ค (Carbon Black)
เส้นใยสังเครำะห์ (Fabric)
สำรเคมี/ น้ ำมันผสมยำง (Chemical, Oil Pigment)

รวมสั ดส่ วนการจัดหาภายในประเทศ

การจัดหาจากต่ างประเทศ

เส้นลวดขอบยำงและอื่น ๆ (Bead Wire)
ยำงธรรมชำติ (Natural Rubber)
ผงคำร์ บอนแบล็ค (Carbon Black)
เส้นใยสังเครำะห์ (Fabric)
สำรเคมี/ น้ ำมันผสมยำง (Chemical, Oil Pigment)
ยำงสังเครำะห์ (Synthetic Rubber)
เส้นลวดโครงยำง (Tire Wire Creel)

รวมสั ดส่ วนการจัดหาจากต่ างประเทศ
รวมสั ดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบ

สั ดส่ วน
(ร้ อยละ)
22
12
10
6
49
2
2
3
7
9
25
3
51
100

(ข) ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต หรือการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
กู๊ดเยียร์ ให้คำมัน่ สัญญำว่ำจะปฏิบตั ิงำน ด้วยกำรยึดถือนโยบำยคือ “กำรสนับสนุ นด้ำ น
ควำมปลอดภัยทั้งขณะปฏิบตั ิงำน หรื อนอกเวลำงำน” และ “กำรรักษำสิ่ งแวดล้อม และชุมชน”
ในฐำนะที่ กู๊ด เยียร์ เ ป็ นองค์กรระดับ โลกที่ รั บผิ ด ชอบต่ อ สังคมและสิ่ งแวดล้อ ม กู๊ ดเยีย ร์ จึ ง
ปฏิบตั ิงำนโดยยึดถือมำตรฐำนสู งสุ ดทั้งด้ำนกฎหมำย และจริ ยธรรม เพื่อบรรลุเจตนำรมณ์ ใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรรั กษำสิ่ งแวดล้อมในกำรคงไว้ซ่ ึ งคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน
ครอบครั ว ชุ มชน และสังคม บริ ษ ัท มีมำตรกำรจัด กำรผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ มที่ เ กิด จำก
กระบวนกำรผลิตให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดโดยแบ่งเป็ น 3 ด้ำนหลัก คือ
(1) นโยบายการจัดการของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง
ของเสี ย ที่ เ กิ ด จำกกระบวนกำรผลิ ต ประกอบด้ว ย ของเสี ย ที่ ไ ม่ เ ป็ นอัน ตรำย ได้แ ก่
พลำสติก และยำง เศษไม้ เหล็ก โลหะ และของเสี ยที่เป็ นอันตรำย ได้แก่ ผ้ำปนเปื้ อนน้ ำมัน
สำรเคมีหมดอำยุ น้ ำมันใช้แล้ว หลอดไฟใช้แล้ว ตลับหมึกเครื่ องถ่ำยเอกสำร ภำชนะปนเปื้ อน
กระป๋ องสี
กู๊ดเยียร์ จดั กำรกำจัดของเสี ยทั้งสองประเภทในโรงงำนอย่ำ งมีระบบ โดยมีโรงกำจัดขยะ
สำหรั บ แยกขยะแต่ล ะชนิ ดเพื่ อ ขนย้ำยไปก ำจัดตำมกระบวนกำรและมำตรฐำน และมี ก ำร
ตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบอิสระ อย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ ง เพื่อให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
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และเพื่ อ ให้มนั่ ใจว่ำ กำรผลิ ตสิ น ค้ำของ กู๊ ดเยีย ร์ จะไม่ ก่ อ มลพิ ษ หรื อส่ งผลกระทบใด ๆ
ทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงโรงงำน
(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต พำรำมิเตอร์ ที่ตรวจ ได้แก่ ควำมเป็ น
กรดและด่ำง (pH), บีโอดี (BOD), ซี โอดี (COD), สำรแขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S), น้ ำมันและไขมัน (Oil & Grease) โดยผูต้ รวจสอบจำกภำยนอกบริ ษทั ทุก ๆ 1 เดือน
(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พำรำมิเตอร์ ที่ตรวจ ได้แก่ ปริ มำณ
ฝุ่ น (TSP), ก๊ำซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊ำ ซ
คำร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO), ปริ มำณค่ำควันดำ (Opacity), ออกซิ เจน (O2) โดยผูต้ รวจสอบ
จำกภำยนอกบริ ษทั ทุก ๆ 6 เดือน
ข้ อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อม และแนวทางแก้ ไขข้ อพิพาทดังกล่ าว
กู๊ดเยียร์ ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนช่วงก่อน และภำยในปี 2556 จำกชุมชนทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยทำง
บริ ษทั ได้ทำหนังสื อเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรี ยนที่สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดปทุมธำนี และ
สำนักงำนเทศบำลเมืองคลองหลวงเรี ยบร้อยแล้ว
2.4

งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ เฉพาะงานที่มีมลู ค่ าสู งและใช้ เวลาในการส่ งมอบงาน
- ไม่มี -
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3.

ปัจจัยความเสี่ ยง

3.1

ความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
(1) ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
บริ ษทั ต้องเผชิญกับควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่สำคัญได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงจำก
อัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงจำกสิ นเชื่อ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่บริ ษทั มีรำยได้จำกกำร
ขำยต่ำงประเทศ และรำยกำรซื้ อจำกต่ำงประเทศที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิด
จำกบริ ษทั มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ฝำกไว้กบั สถำบันกำรเงินและเงินลงทุนอื่น ควำมเสี่ ยงจำก
สิ นเชื่อเกิดขึ้นจำกกำรขำยเชื่อและเงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
บริ ษทั ไม่มีนโยบำยในกำรใช้อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงอันเกิดจำกควำมผันผวนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ อย่ำ งไรก็ตำมผู ้บ ริ ห ำรอำจพิ จ ำรณำเลื อ กใช้สั ญญำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเป็ นเฉพำะกรณี
บริ ษทั ได้ดอกเบี้ยรับจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น บริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยง
จำกอัตรำดอกเบี้ยโดยกำรฝำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลำครบกำหนดไถ่
ถอนและอัตรำดอกเบี้ยที่แตกต่ำงกัน
บริ ษทั ไม่มีกำรกระจุกตัวของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกิดจำกลูกหนี้กำรค้ำ เนื่องจำกบริ ษทั มีลูกค้ำ
จำนวนมำกรำยที่ครอบคลุมถึงลูกค้ำที่เป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จำหน่ำ ยและผูบ้ ริ โภค ฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำไม่มีควำมเสี่ ยง
จำกกำรให้สินเชื่อในลูกหนี้กำรค้ำมำกไปกว่ำจำนวนที่สำรองไว้เผื่อกำรเรี ยกชำระหนี้ไม่ได้
บริ ษทั ไม่ มีควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจุ กตัว ของสิ น เชื่อที่เกี่ ยวข้องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
บริ ษทั ฝำกเงินไว้กบั สถำบันทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือหลำยแห่ง โดยนโยบำยของบริ ษทั จะจำกัดควำมเสี่ ยงโดย
กำรกระจำยเงินฝำกไม่จำกัดเฉพำะสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง และสำหรับเงินสดส่ วนเกินจะนำไปลงทุน
ในเงินลงทุนที่มีควำมเสี่ ยงต่ำหรื อเงินลงทุนที่มีควำมน่ ำเชื่อถือสู งที่ครบกำหนดชำระ 90 วัน บริ ษทั ไม่เคย
ประสบผลขำดทุนจำกเงินลงทุนดังกล่ำว
(2) ความเสี่ ยงด้ านวัตถุดิบ
บริ ษ ัท จัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ เพื่ อ ใช้ใ นกำรผลิ ต ทั้ง จำกผู ้ค ้ำในประเทศและต่ ำ งประเทศ ยำงธรรมชำติ ยำง
สังเครำะห์ ผงคำร์ บอนด์แ บล็ค เส้นใยสังเครำะห์ และเคมีภณ
ั ฑ์ต่ำง ๆ เป็ นวัตถุดิบที่สำคัญในกำรผลิตยำง
รถยนต์ ซึ่ งวัตถุดิบในแต่ละชนิดสำมำรถจัดหำได้จำกผูผ้ ลิตทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

- 12 -

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำ แนวโน้มรำคำยำงในประเทศไทยเพิม่ สู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรง
ต่อรำคำต้นทุนกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรจัดหำวัตถุ ดิบและติดตำม ประเมินผล
กำรบริ หำรกำรใช้วตั ถุดิบอย่ำงเป็ นระบบ และจัดทำแผนรองรั บกรณี เ กิดภำวะกำรขำดแคลนวัตถุดิบ หรื อ
ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ บริ ษทั ร่ วมมือกับบริ ษทั ในเครื อกู๊ดเยียร์ ในกลุ่มประเทศอำเซี ยน เพื่อป้ องกัน
และบริ หำรควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบและกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบร่ วมกัน ซึ่ งจำก
ควำมร่ วมมือกันนี้ ทำให้บริ ษทั มีควำมมัน่ ใจในแผนรองรับปัญหำและควำมเสี่ ยง และมัน่ ใจว่ำสำมำรถรั บมือ
กรณี เกิดกำรขำดแคลนวัตถุดิบได้ ซึ่ งจะลดควำมเสี ยหำยต่อกำรผลิตของบริ ษทั
(3) ความเสี่ ยงด้ านการตลาด
ตลาดยางรถยนต์ บริ ษทั มีตลำดที่รองรับสิ นค้ำของบริ ษทั อยู่ 2 ตลำด คือ
(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรตลำดของตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ คือ กำรแปรผันตำมตลำดรถยนต์ ซึ่ ง ควำม
ต้องกำรใช้ยำงรถยนต์ของตลำด OEM ขึ้นอยูก่ บั ปริ มำณกำรผลิตรถยนต์ของผูป้ ระกอบธุ รกิจยำนยนต์ที่มีฐำน
กำรผลิตในประเทศไทย
กำรจำหน่ำยยำงรถยนต์ในตลำดนี้ ถือเป็ นกำรจำหน่ำยสิ นค้ำที่มีอตั รำกำไรค่อนข้ำงต่ำ แต่กู๊ดเยียร์ เล็งเห็น
ว่ำ ตลำด OEM เป็ นตลำดที่มีควำมสำคัญต่อผูผ้ ลิตยำงรถยนต์ เนื่ องจำกมีควำมเชื่อมโยงต่อเนื่ องไปยังตลำด
ทดแทน (Replacement Market) เพรำะผู ้บ ริ โภคมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเปลี่ ย นยำงรถยนต์ ที่ เ ป็ นชนิ ด และ
ตรำผลิตภัณฑ์เดิมที่ติดมำกับรถยนต์
จำกกำรสิ้ นสุ ดโครงกำรรถคันแรกในปี 2555 ทำให้ฐำนกำรบริ โภครถยนต์ในปี 2556 ยังอยู่ในฐำนที่สูง
ซึ่ งทำให้ค วำมต้องกำรใช้ย ำงรถยนต์ส ำหรั บ ตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ย งั มีก ำรเติ บโตอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง
อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ภำวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับฐำนที่สูงในปี 2556 อำจ
ส่ งผลกระทบต่อปริ มำณกำรบริ โภคยำนยนต์ของผูบ้ ริ โภคในปี 2557 ซึ่ งกู๊ดเยียร์ ได้ประเมินควำมเสี่ ยงในจุ ดนี้
ไว้แล้ว และบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้วยกำรเพิ่มยอดจำหน่ ำยในตลำดอื่น รวมถึงกำรหำฐำนลูกค้ำในตลำด
OEM เพิ่มมำกขึ้น
(ข) ตลาดยางรถยนต์ ทดแทน (Replacement Market)
ควำมต้องกำรใช้ยำงรถยนต์ในตลำดยำงรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ขึ้นอยูก่ บั ปริ มำณรถยนต์
ที่ยงั ใช้งำนอยู่ ซึ่ งมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี (อ้ำงถึงหัวข้อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ)
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รำยได้ห ลัก ส่ ว นหนึ่ งของกู๊ ด เยี ย ร์ ม ำจำกกำรจ ำหน่ ำ ยยำงรถยนต์ ใ นตลำดยำงรถยนต์ ท ดแทน
(Replacement Market) ซึ่ งจะมีอตั รำกำไรที่สูงกว่ำตลำด OEM ดังนั้นตลำดยำงรถยนต์ทดแทนจึ งมีภำวะกำร
แข่งขันที่สูงมำก นอกจำกนี้ดว้ ยจำนวนผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยยำงรถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสู งขึ้น ทำให้กำร
แข่งขันเพิ่มสู งตำมไปด้วย ทั้งกำรแข่งขันด้ำนรำคำและกำรส่ งเสริ มกำรขำยต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรเข้ำมำทำ
ตลำดของยำงรถยนต์ระดับรอง ซึ่ งใช้กลยุทธ์กำรตัดรำคำทำให้ภำวะกำรแข่งขันในตลำดดุเดือดมำกยิง่ ขึ้ น
นอกจำกนี้ ระดับรำคำยำงพำรำเป็ นปัจจัยสำคัญสำหรั บกลยุทธ์ดำ้ นรำคำ ทั้งนี้ ปั จจัยเสี่ ยงจำกภำวะควำมไม่
สงบทำงกำรเมือง ยังอำจเป็ นปัจจัยสำคัญที่จะส่ งผลกระทบต่อกำรเติบ โตของตลำด
เพื่อเป็ นกำรรักษำฐำนลูกค้ำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดทดแทน กู๊ดเยียร์ ยงั คง
ตอกย้ำภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยเน้นด้ำนควำมล้ ำหน้ำทำงนวัตกรรม และควำมปลอดภัย และนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลำดอย่ำงต่อเนื่ อง กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดที่เข้ำถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ ำหมำย พร้ อมจัด
รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย หรื อร่ วมรณรงค์ในโครงกำรสำคัญๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม อำทิ กำรขับขี่อย่ำง
ปลอดภัย และมุ่งสร้ำงควำมแตกต่ำงด้ำนคุณภำพและบริ กำรหลังกำรขำยที่เหนื อกว่ำ นอกจำกนี้ เพื่อบริ หำร
ปัจจัยเสี่ ยงข้ำงต้น กู๊ดเยียร์ จึงเน้นกำรขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยด้ำนศูนย์บริ กำรกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ ซึ่ งเน้นกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์ เป็ นหลัก ซึ่ งในกำรพิจำรณำเข้ำไปลงทุนสนับสนุ นผูแ้ ทนจำหน่ ำยของกู๊ดเยียร์
ให้เป็ นร้ ำนกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ ในแต่ละร้ ำนนั้น กู๊ดเยียร์ จะพิจำรณำควำมพร้ อมด้ำนสถำนที่ กำรแข่งขันใน
พื้นที่ และประสบกำรณ์ของผูแ้ ทนจำหน่ำยนั้น ๆ ว่ำมีควำมเข้ำใจในกำรทำธุรกิจ เทคโนโลยี ศักยภำพกำรเงิน
และควำมตั้งใจที่เติบโตในอนำคตมำกเพียงใด เพื่อขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยที่มีภำพลักษณ์ ของตรำสิ นค้ำกู๊ด
เยียร์ ที่ชดั เจนเพื่อให้เข้ำถึงผูบ้ ริ โภคได้มำกที่สุด
ตลาดยางเครื่ องบิน
ปัจจัยเสี่ ยงสำหรับตลำดยำงเครื่ องบินในส่ วนของตลำดส่ งออก สื บเนื่ องจำกสภำวะเศรษฐกิจแถบทวีป
ยุโ รป และทวีป อเมริ กำ ทำให้ตลำดอยู่ในสภำวะทรงตัว เศรษฐกิจ ไม่ ดี ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่ อ ปริ มำณ
เที่ ยวบิ น กำรท่อ งเที่ ย ว ทำให้ค วำมต้องกำรในกำรใช้ย ำงเครื่ องบิ น อำจแปรผัน ตำมปริ มำณเที่ย วบิน ที่ มี
แนวโน้มลดลงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ในภูมิภำคเอเชีย ธุ รกิจกำรบินมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งมีปริ มำณ
กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่ องบินในประเทศจี น อินโดนี เซี ย และอินเดีย สำหรั บตลำดในประเทศ ปั จจุ บ ัน
ควำมต้องกำรยำงเรเดียลเพิม่ มำกขึ้น ซึ่ งบริ ษทั บริ หำรจัดกำรควำมต้องกำรในส่ วนนี้ดว้ ยกำรนำเข้ำยำงประเภท
ดังกล่ำวจำกบริ ษทั ในเครื อของกู๊ดเยียร์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกกลุ่ม
(4) ความเสี่ ยงจากภัยอุทกภัยที่อาจมีผลกระทบต่ อทรัพย์สิน และการดาเนินงานของบริษัท
กู๊ดเยียร์ มีควำมเสี่ ยงจำกอุทกภัยซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั โดยตรง
เนื่องจำกพื้นที่ที่ต้ งั ของโรงงำน อยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธำนี ซึ่ งเป็ นพื้นที่เสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย
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เพื่อป้ องกันผลกระทบจำกควำมเสี่ ยงดังกล่ำว กู๊ดเยียร์ ได้ดำเนินก่อสร้ำงกำแพงกั้นน้ ำโดยรอบโรงงำน และได้
ทำกรมธรรม์ประกันภัย ที่ค รอบคลุ มควำมเสี ยหำยต่อ อำคำร เครื่ อ งจักร อุป กรณ์ สิ นค้ำคงคลังและควำม
เสี ยหำยที่เกิดจำกกำรหยุดกำรดำเนินธุรกิจไว้เรี ยบร้อยแล้ว อีกทั้ง กำรวำงมำตรกำรในกำรป้ องกันและรั บมือ
กับอุทกภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
3.2

ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้หลักทรัพย์
บริ ษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จำกัด ที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในสหรั ฐอเมริ กำ
ถือหุน้ ของบริ ษทั จำนวนร้อยละ 66.79 ของจำนวนหุ ้นที่ออกจำหน่ ำย ดังนั้น บริ ษทั จึ งอยู่ภำยใต้กำรควบคุม
ของ บริ ษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จำกัด
ในกำรดำเนินกิจกำรและกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั บริ ษทั ต้องอำศัยควำมร่ วมมือกับบริ ษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์
แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี จ ำกัด ในด้ำ นเทคโนโลยีใ นกำรผลิ ต เทคโนโลยีทำงด้ำ นวัตถุ ดิบ กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริ หำรงำน กำรพึ่งพำนั้นบริ ษทั มีควำมเสี่ ยง
ในดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องถ้ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในผูถ้ ือหุน้ หลักของบริ ษทั
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บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย์สินถาวรหลัก
สิ นทรัพย์สำคัญที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั รวมถึงที่ดิน อำคำร โรงงำน เครื่ องจักร เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
บริ ษทั ทั้งสิ้ น และไม่มีกำรนำทรัพย์สินใดไปเป็ นหลักประกันกำรกูย้ ืมเงิน มูลค่ำสิ นทรั พย์หลักของบริ ษทั ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยละเอียดของสิ นทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)
รวม

ประเภทสิ นทรัพย์
ที่ดินและอำคำร
เครื่ องจักรอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง

มูลค่ าตามบัญชี (พันบาท)
589,286
1,103,703
21,585
5,489
286,431
2,006,496

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์บนั ทึกเมื่อเริ่ มแรกตำมรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ยกเว้นที่ดินซึ่ งไม่มีกำรคิด
ค่ำเสื่ อมรำคำ เนื่ องจำกมีอำยุกำรใช้งำนไม่จ ำกัด บริ ษทั ใช้วิธีเส้นตรงในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำสำหรั บ
สิ นทรัพย์ทุกประเภท บริ ษทั ได้ประมำณอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์แต่ละประเภทไว้ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ในกรณี ที่รำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ จะ
ได้รับคืนทันที
กำรซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำ จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนในระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำรขึ้น ต้นทุนของ กำร
ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ อย่ำงสำคัญจะถูกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรั พย์เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
กำรปรั บ ปรุ งนั้นจะทำให้บริ ษ ัทได้ป ระโยชน์ ก ลับ คื นมำมำกกว่ำ กำรใช้ประโยชน์ โดยไม่ มีก ำรปรั บ ปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุ งหลักจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสิ นทรั พย์ที่
เกี่ยวข้อง กำไรและขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยคำนวณโดยเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับรำคำตำมบัญชี
และจะรวมไว้ในงบกำไรขำดทุน
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4.2

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน (สิ ทธิบัตร สั มปทาน ลิขสิ ทธิ์ เครื่องหมายการค้า)
-ไม่มี-
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1

คดีที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่ อสิ นทรัพย์

บริ ษทั ไม่มีคดีซ่ ึ งอำจมีผ ลกระทบด้ำนลบต่อสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ที่มีจำนวนสู งกว่ำร้ อยละ 5 ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่ำสุ ด รวมทั้งไม่มีคดีที่มีจำนวนสู งกว่ำร้ อยละ 10 ของสิ นทรั พย์หมุนเวียน
ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่ำสุ ด
5.2

คดีที่กระทบต่ อการดาเนินธุรกิจอย่ างมีนัยสาคัญ (ไม่ สามารถประเมินเป็ นตัวเลขได้ )

บริ ษทั ไม่ มีคดีที่ก ระทบต่ อกำรดำเนิ นธุ ร กิจของบริ ษทั อย่ำงมีนัย สำคัญหรื อคดีที่มิได้เกิดจำกกำร
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั
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6.

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ทะเบียนบริษัทเลขที่
ประกอบธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนั กงำนใหญ่ และโรงงำน
จำนวนพนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ ว
หุ้นสำมัญ

บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
0107537001188 (เดิมเลขที่ บมจ. 365)
ผลิตและจัดจำหน่ำยยำงรถยนต์ ยำงเครื่ องบินสำหรับตลำดในประเทศ
และเพื่อกำรส่ งออก ให้บริ กำรหล่อดอกยำงเครื่ องบิน
เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
746 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)
0-2909-8080-8
0-2909-8068
www.goodyear.co.th
74,000,000 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)
74,000,000 บำท
7,400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท

รำยละเอียดนิ ติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10
-ไม่มีรำยละเอียดของบุคคลอ้ ำงอิง
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสำร 0-2359-1259
นำงสำวสุ ขมุ ำภรณ์ วงศ์อริ ยำพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4843
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้ำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 ถนนสำทรใต้ ทุ่งมหำเมฆ สำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 หรื อ 0-2286-9999
โทรสำร 0-2286-5050
บริ ษทั ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
1011 อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์ ชั้น 20-26 ถนนพระรำม 3
ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2653-5555 โทรสำร 0-2653-5678
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ส่ วนที่ 2
การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้ ว

จำนวนทุนจดทะเบียน
จำนวนทุนชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ
มูลค่ำหุน้ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั

74,000,000
บำท
74,000,000
บำท
7,400,000
หุน้
10
บำท
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
GYT

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มีข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี7.2

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 รำยแรก ณ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุ ด วันที่ 13 มีนำคม 2556

ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
The Goodyear Tire & Rubber Company
BNP Paribas Securities Services, London Branch
บริ ษทั ศรี คีรีเอนเตอร์ ไพร์ ส จำกัด
บริ ษทั ศรี พี่นอ้ ง จำกัด
บริ ษทั บุญทรง จำกัด
นำยบุญทรง ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนโกรท
บริ ษทั เตชะไพบูลย์ จำกัด
กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีน สมำร์ ท แคปปิ ตอล เพื่อกำรเลี้ยงชีพ
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จำนวนหุน้
4,942,418
431,900
209,864
208,240
141,900
101,918
88,100
87,100
51,480
33,400

ร้อยละ
66.79
5.84
2.84
2.81
1.92
1.38
1.19
1.18
0.70
0.45

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
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หมายเหตุ:

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ ผูฝ้ ำก และ Thailand Securities Depository
Company Limited for Depositors เป็ นกำรถือแทนผูล้ งทุนโดยผ่ำนทำงผูฝ้ ำกที่เป็ นสมำชิกของบริ ษทั
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 มำตรำ 225 ถึง มำตรำ 228
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่ม-ี
7.4 การจ่ ายเงินปันผล

กำรจ่ ำยเงินปั นผลใดๆ ของบริ ษทั จะต้องกระทำภำยในกำหนด 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมของ
ผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติ บริ ษทั จะแจ้งกำรประกำศจ่ ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นหรื อตีพิมพ์ประกำศ
กำรจ่ำยเงินปันผลทำงหนังสื อพิมพ์ เงินปันผลระหว่ำงกำลให้เป็ นไปตำมจำนวนของหุน้ และมีจำนวนเท่ำกัน
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2557 มีมติอนุ มตั ิเสนอ
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรั บปี 2556 โดยจ่ ำยจำกกำไรสุ ทธิ ในอัตรำ 20 บำทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผล
จำนวน 148 ล้ำ นบำท บริ ษ ัทจะนำเสนอเพื่อกำรอนุ มตั ิจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำ วในประชุมสำมัญประจำปี ของผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 46 ในวันที่ 28 เมษำยน 2557 ต่อไป
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษทั มีกรรมกำรรวม 9 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
กรรมกำรบริ หำร

3. นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์
(Mr. Finbarr O’Connor)
นับแต่วนั ที่ 29 เมษำยน 2556
5. นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์
(Mr. Brendan Joseph Fox)
นับแต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
6. นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์

กรรมกำรบริ หำร

กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
กรรมกำร

7. นำยเควก ไค่ วัตต์
(Mr. Quek Khai Whatt)
9. นำยจีโน กำซำเรลล่ำ
(Mr. Gino Garzarella)
นับแต่วนั ที่ 13 สิ งหำคม 2556
2. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
4. นำยเย็บ ซู ชวน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
หมายเหตุ
คุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ นำยพิ พ ัฒ น์ วรพิ พ ัฒน์ และนำยฟิ นบำร์ โรแลนด์ โอคอนเนอร์ สองในสำมคนนี้
ลงลำยมือชื่อร่ วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
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รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ ละท่ านในปี 2556
ชื่อ

1. ดร.ธี ระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง

ตาแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 45
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง
การประชุม
ทีป่ ระชุม
1
1

จานวนครั้ง
การประชุม
5

จานวนครั้ง
ทีป่ ระชุม
5

กรรมกำรบริ หำร

2

5

1

1

กรรมกำรบริ หำร

3

5

1

1

กรรมกำรบริ หำร

5

5

1

1

กรรมกำรบริ หำร

-

5

-

1

กรรมกำรบริ หำร

5

5

1

1

กรรมกำร

5

5

1

1

กรรมกำร

4

5

1

1

กรรมกำร

1

5

-

1

กรรมกำรอิสระ

5

5

1

1

3

5

1

1

4

5

1

1

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล

2. นำยสุ ทธิ พงษ์ วรรณวำนิช
ลำออก 29 เมษำยน 2556
3. นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์
(Mr. Finbarr O’Connor)
นับแต่วนั ที่ 29 เมษำยน 2556
4. นำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล
(Mr. Dennis Allen Kepple)
ลำออก 11 พฤศจิกำยน 2556
5. นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์
(Mr. Brendan Joseph Fox)
นับแต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
6. นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์

กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
7. นำยเควก ไค่ วัตต์
(Mr. Quek Khai Whatt)
8. นำยรำล์ฟ มำร์คส แคเบรร่ ำ
(Mr. Ralf Marx Cabrera)
จนถึง 13 สิ งหำคม 2556
9. นำยจีโน กำซำเรลล่ำ
(Mr. Gino Garzarella)
นับแต่วนั ที่ 13 สิ งหำคม 2556
10. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
11. นำยเคนเนธ ลี ไวท์

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ

12. นำยเย็บ ซู ชวน

ประธำนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิ
บำล
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
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หมายเหตุ: สรุปการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่ างปี 2556
1. นำยนำยสุ ทธิพงษ์ วรรณวำนิช ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (กรรมกำรบริ หำร) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน
2556
นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรแทนนำยสุ ทธิพงษ์ วรรณวำนิช ตั้งแต่
วันที่ 29 เมษำยน 2556
2. นำยรำล์ฟ มำร์ คส แคเบรร่ ำ ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร วันที่ 13 สิ งหำคม 2556
นำยจีโน กำซำเรลลำได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนนำยรำล์ฟ มำร์ คส แคเบรร่ ำ ตั้งแต่วนั ที่ 13
สิ งหำคม 2556
3. นำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ หำร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรแทนนำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ นผูน้ ำและบริ หำรบริ ษทั ตำมวิสัยทัศน์งำนที่ได้รับมอบหมำย
2. ปกป้ อง กำรได้มำ และบริ หำรทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. กำหนดเงินปันผลระหว่ำงกำลให้ผถู ้ ือหุน้
5. คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯต้องจัดประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่ งหรื อ
หลำยคนหรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนกรรมกำรก็ได้
องค์ประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมด ตัดสิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่มำประชุม กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
(2) โครงสร้ างคณะกรรมการ และการจัดการ
(ก) กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระของบริ ษทั มี จำนวน 3 ท่ำน คิดเป็ นหนึ่ งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของ
บริ ษทั กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีดงั นี้
1.
นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
2.
นำยเคนเนธ ลี ไวท์
3.
นำยเย็บ ซู ชวน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1.
ไม่มีธุรกิจหรื อกำรงำนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจโดยอิ สระ
ของตน
2.
ไม่ถือหุ ้นเกิน ร้ อยละ 0.5 ของทุ นชำระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ ว ม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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3.

4.
5.
6.

ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ ของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้ำ ง หรื อ พนักงำนที่ได้รับเงิ นเดือ น
ประจำจำกบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของ
บริ ษทั นอกจำกนี้ จะต้องไม่เป็ นที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำจำกบริ ษทั บริ ษทั ใน
เครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งในด้ำนกำรเงิน และกำร
บริ หำรงำนในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
ไม่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญำติสนิทของผูบ้ ริ หำรระดับสู งหรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
ต้องเป็ นผูท้ ี่ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจำนวน 3 ท่ำน คิดเป็ นหนึ่ งในสำมของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมด ดังนี้
1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้ และประสบกำรณ์ ในกำรสอบ
ทำนงบกำรเงิน
2. นำยเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
3. นำยเย็บ ซู ชวน กรรมกำรตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556ประกอบไปด้วย
1.
ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
ประธำนกรรมกำร
2.
นำยเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
3.
นำยเย็บ ซู ชวน
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
4.
นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
กรรมกำรบริ หำร
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8.2

ผู้บริหาร

รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายชื่อ
1. นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์
2. นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์
2. นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน (Finance Director)
General Manager Aviation-Asia Pacific

หมายเหตุ: สรุปการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นระหว่ างปี 2556
1. นำยสุ ทธิพงษ์ วรรณวำนิช ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (กรรมกำรบริ หำร) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556
นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรแทนนำยสุ ทธิพงษ์ วรรณวำนิช ตั้งแต่
วันที่ 29 เมษำยน 2556
2. นำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ หำร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรแทนนำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

The Board of
Director

Managing Director
(Mr.Finbarr O'Connor)

Finance Director
(Mr.Brendan Fox)

หมายเหตุ

General Manager
Aviation-Asia Pacific
(Mr.Phiphat Vorapipat)

Supply Chain Director
(Ground Tire)
(Mr.Suphalat
Chittamvanich)

Human Resources
Director
(Ms.Kullanit
Pramojwongcharoen)

Customer
Satisfaction
Director
(Mr.Pongsatorn
Arbhabhirama)

Manufacturing
Director
(Mr.Hundal
Singh)

โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรภำยในของบริ ษทั มิได้จัดกำรโครงสร้ ำงตำมนิ ยำม “ผูบ้ ริ หำร” ตำมที่
กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
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Marketing
Director (Acting,
Mr.Law Kwan
Thean)
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8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่
19 พฤศจิกำยน 2555 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นำงสำวณภัทร ธัญญกุลสัจจำ ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 โดยคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่เป็ นตัวเงิน สำหรับปี 2556 มีรำยละเอียดดังนี้
-

ประธำนกรรมกำร
450,000 บำท
กรรมกำรอื่นที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจำกบริ ษทั ท่ำนละ 300,000 บำท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
300,000 บำท
กรรมกำรตรวจสอบ
250,000 บำท
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล ท่ำนละ
50,000 บำท

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรรวมเงินเดือน ค่ำเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่นแล้ว โดยได้รับอนุ มตั ิจำก
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 45 วันที่ 29 เมษำยน 2556
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำหรับปี 2556 และปี 2555 เป็ นดังนี้
ตาแหน่ ง
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร

ปี 2556 (บาท)
54,980,725
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8.5

บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
(1)

(2)

จำนวนพนักงำน
บริ ษทั มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้ น

764

คน

จำนวนพนักงำนแต่ละสำยงำน
พนักงำนประจำสำนักงำน
พนักงำนประจำฝ่ ำยผลิต

198
566

คน
คน

(3)

ผลตอบแทนรวมของพนักงำน ในปี 2556 เป็ นจำนวน 435 ล้ำนบำท

(4)

นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนของบริ ษทั อันเป็ นองค์ประกอบสำคัญของ
กำรนำมำซึ่ งทีมที่ดีที่สุดและมีควำมสำมำรถ ซึ่ งนำมำสู่ กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยัง่ ยืน อีกทั้งยังเป็ นกลยุทธ์ใน
กำรขับเคลื่อนองค์กรของกู๊ดเยียร์ ทวั่ โลก บริ ษทั ให้กำรสนับสนุน และเปิ ดโอกำสให้พนักงำนได้พฒ
ั นำตนเอง
เพื่อยกระดับควำมสำมำรถ ควำมรู ้ ทักษะเพื่อพัฒนำประสิ ทธิภำพ และประสิ ทธิผลในกำรปฏิบตั ิงำน
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกำศแนวปฏิบตั ิที่ดีสำหรั บบริ ษทั จดทะเบียน และบริ ษทั ได้นำหลักกำร
ดังกล่ำวมำปรับใช้เพื่อจัดระบบกำหนดโครงสร้ำงของภำวะผูน้ ำและและกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล พิจำรณำทบทวน
ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึ งกำรมีระบบบริ หำรจัดกำรที่มี
ประสิ ทธิภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน อีกทั้งเพื่อส่ งเสริ ม
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และเพิ่มมูลค่ำและส่ งเสริ มกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั ในระยะยำว โดยคำนึ งถึง
ประโยชน์ของหุน้ ส่ วนทั้งหลำยของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
นอกจำกนี้ ในฐำนะที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริ ษทั อเมริ กนั
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ที่เกี่ยวกับมำตรฐำนจริ ยธรรมระดับสู งและกำรกำกับ
ดูแลกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมปรัชญำองค์กรที่ตรำไว้ในคู่มือจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั สำหรั บกำร
ปฏิบตั ิงำนของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ทัว่ โลก ซึ่ งคู่มือจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฉบับนี้ เพื่อช่วยให้พนักงำนของเรำเข้ำใจว่ำบริ ษทั ดำเนินธุรกิจด้วยมำตรฐำนระดับสู งและปฏิบตั ิงำนอย่ำง
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมเพื่อคงไว้ซ่ ึ งชื่อเสี ยงที่ดีของเรำ ควบคู่ไปกับคุณค่ำที่เรำยึดถือ คือ กำรดึงดูด พัฒนำ
และคงไว้ซ่ ึ งทีมที่ดี่ที่สุดขององค์กร กำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ กำรสร้ ำงและรั กษำสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ ำ
ผู ้บ ริ โภค หุ ้น ส่ ว นทำงธุ ร กิ จ และกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งยั่งยืน และเหนื อ กว่ ำ ควำมคำดหมำยเพื่ อ น ำมำซึ่ ง
ผลตอบแทนที่ดี
พนักงำนของเรำทัว่ โลก ยึดถือหนึ่งในคุณค่ำของกู๊ดเยียร์ ที่สำคัญร่ วมกันประกำรหนึ่ง คือ กำรปฏิบตั ิงำน
ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้ควำมเคำรพซึ่ งกันและกัน ไม่ว่ำจะอยูใ่ นขณะทำธุรกรรมสำคัญของบริ ษทั กำรเข้ำ
ร่ วมประชุมสำคัญ หรื อแม้กระทัง่ กำรเข้ำร่ วมสัมนำทำงธุรกิจที่ไม่เป็ นทำงกำรก็ตำม
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษทั มีคณะกรรมกำรทั้งสิ้ น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริ หำร และคณะกรรมกำรสรรหำ และธรรมำภิบำล และ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ นผูน้ ำและบริ หำรบริ ษทั ตำมวิสัยทัศน์งำนที่ได้รับมอบหมำย
-29-

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

2.
3.
4.
5.
6.

ปกป้ อง กำรได้มำ และบริ หำรทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กำหนดเงินปันผลระหว่ำงกำลให้ผถู ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯต้องจัดประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรื อหลำย
คนหรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนกรรมกำรก็ได้

องค์ประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ตัดสิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่มำประชุม กรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจำนวน 3 ท่ำน คิดเป็ นหนึ่ งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ดังนี้
1. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน
2. นำยเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
3. นำยเย็บ ซู ชวน กรรมกำรตรวจสอบ
หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงงำนหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่ วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิ จ ำรณำ คัดเลื อ ก เสนอแต่ งตั้งบุ ค คลซึ่ งมี ค วำมเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท ำหน้ำ ที่ เ ป็ นผู ้ส อบบัญชี ข องบริ ษ ัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวรวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
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(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่ น ที่ เห็ น ว่ ำ ผูถ้ ื อ หุ ้นและผู ้ลงทุ น ทั่วไปควรทรำบภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่แ ละควำมรั บผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำลของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556ประกอบไปด้วย
1.
ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
ประธำนกรรมกำร
2.
นำยเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
3.
นำยเย็บ ซู ชวน
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
4.
นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรสรรหำและธรรมภิบำลมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี กรณี กรรมกำรขอลำออกก่อน
ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง ให้แจ้งต่อ บริ ษทั ล่วงหน้ำ 1 เดือน พร้ อมเหตุผ ล กรรมกำรที่ได้รับ กำรแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งแทนให้อยูใ่ นตำแหน่งเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่ลำออกหรื อพ้นจำกตำแหน่ง
หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีดังนี้
1. ประเมินและคัดเลือก หรื อแนะนำคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับกำรคัดเลือกกรรมกำร
2. จัดทำหลักกำรในกำรคัดเลือกกรรมกำรใหม่ และคัดและจัดหำบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำร
3. พิจำรณำกำรเสนอบุคคลเป็ นกรรมกำรที่อนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้
4. พิ จ ำรณำและท ำควำมเห็ น ให้ ก ั บ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ โครงสร้ ำ ง ขนำดและองค์ ป ระกอบ
ของคณะกรรมกำร รวมถึงทักษะของคณะกรรมกำร เพื่อประสิ ทธิของคณะกรรมกำรทั้งหมด
5. คัดเลือกกรรมกำรผูต้ อ้ งสับเปลี่ยนตัว ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
6. รำยงำนผลกำรประเมินผลของคณะกรรมกำร
7. พัฒนำและทบทวน อย่ำงน้อยปี ละครั้ง หลักปฏิบตั ิงำนและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำร
8. พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับธรรมำภิบำลเป็ นครำวๆ ไป
9. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรำยงำนประจำปี เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมกำร
10. ทำหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่มอบหมำยโดยคณะกรรมกำรเป็ นครำวๆ ไป
(ง)

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE)

กรรมกำรบริ หำรมีหน้ำที่ดำเนินกำรและจัดกำรให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ในแต่ละปี บริ ษทั ได้
แต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและกรรมกำรอื่นเป็ นกรรมกำรบริ หำรรำยชื่อกรรมกำรบริ หำรในปี 2556 ประกอบไปด้วย
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1.
2.
3.

นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
General Manager Aviation Tires-Asia Pacific
นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน

หมายเหตุ: สรุปการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่ างปี 2556
1. นำยนำยสุ ทธิพงษ์ วรรณวำนิช ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (กรรมกำรบริ หำร) เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556
นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (กรรมกำรบริ หำร) แทนนำยสุ ทธิพงษ์
วรรณวำนิช ตั้งแต่วนั ที่ 29 เมษำยน 2556
2. นำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ หำร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556
นำยเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรแทนนำยเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ตั้งแต่วนั ที่
11 พฤศจิกำยน 2556
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(1)

กรรมการอิสระ

กรรมกำรอิสระของบริ ษทั มีรำยชื่อต่อไปนี้
1.
นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
2.
นำยเคนเนธ ลี ไวท์
3.
นำยเย็บ ซู ชวน
บริษัทได้ กาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้
1.
ไม่มีธุรกิจหรื อกำรงำนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจโดยอิสระของตน
2.
ไม่ถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
3.
ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้ำง หรื อพนักงำนที่ได้รับเงินเดือนประจำจำกบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั นอกจำกนี้ จะต้องไม่เป็ นที่ปรึ กษำที่ได้รับ
เงินเดือนประจำจำกบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
4.
ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งในด้ำนกำรเงิน และกำรบริ หำรงำนใน
บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
5.
ไม่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญำติสนิทของผูบ้ ริ หำรระดับสู งหรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
6.
ต้องเป็ นผูท้ ี่ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
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(2) กระบวนการสรรหากรรมการ
บริ ษ ัท คัดเลื อ กกรรมกำรโดยวิธี ก ำรเสนอชื่ อ เมื่ อ ได้รั บ กำรพิ จ ำรณำและอนุ มัติจ ำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และธรรมำภิบำล และคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว จำกนั้นผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำและอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริ ษทั ผูล้ งทุนรำยย่อยสำมำรถใช้สิทธิของตนในกำรลงมติในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ปั จจุ บนั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ ในธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
หลำยๆ ธุรกิจ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ จำนวนของคณะกรรมกำรอิสระเท่ำกับหรื อไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำมของ
คณะกรรมกำร
กำรเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมกำรจะกระทำในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. หนึ่งคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับหนึ่งหุน้
2. กำรเลือกกรรมกำรอำจใช้วิธีกำรออกสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล หรื อครำวละหลำย ๆ คน
ตำมแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร กำรลงมติแต่ละครั้งผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนตำมจำนวนหุ ้น
ที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ไ ด้รับคะแนนเสี ย งสู งสุ ดตำมลำดับ ลงมำจะเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำ กับจำนวนที่ได้รั บ
เลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่ งใสตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยกำรให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู ้
ถือ หุ ้น ได้มีส่ วนร่ ว มในกำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษ ัท และเพื่อ คัดสรรบุ คคลที่ มีค วำมเหมำะสม เพื่อ ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรของบริ ษ ัท โดยได้เ ผยแพร่ ในเว็บ ไซต์ข องบริ ษัท www.goodyear.co.th/news และเว็บ ไซต์ ข องตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผูส้ รรหำผูบ้ ริ หำรเมื่อมีตำแหน่ งว่ำงลง ทั้งนี้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นอย่ำงยิ่ง พนักงำนทุกระดับของ
บริ ษทั จะต้องใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั อย่ำงระมัดระวัง จะต้องรักษำข้อมูลและเอกสำรของบริ ษทั ไม่ให้เปิ ดเผย
ต่อบุคคลภำยนอกได้ โดยจะต้องให้อยูใ่ นกรอบหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น
ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั นำข้อมูลภำยในที่มีสำระสำคัญของบริ ษทั ไป
เปิ ดเผยหรื อใช้เ พื่ อประโยชน์ ส่ว นตัว ข้อมู ลภำยในที่เ กี่ย วข้อ งจะเปิ ดเผยต่อ บุค คลที่เ กี่ย วข้อ งเท่ำ นั้น เช่น ผู ้
ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษำกฎหมำย ข้อมูลที่สำคัญจะได้รับกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นไปตำมกฎและ
ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ห้ำมไม่ให้ผูบ้ ริ หำรหรื อหน่ วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน เปิ ดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอก
หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และไม่ซ้ื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ ต่อ
สำธำรณชน
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด ตำมรำยชื่อต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจ ำปี 2556 โดยก ำหนดให้ผู ้ส อบบัญชี ค นใดคนหนึ่ งต่ อ ไปนี้ เป็ นผู ้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็ น ต่ อ
งบกำรเงินของบริ ษทั
1. นำยชัยศิริ เรื องฤทธิ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำต เลขที่ 4526 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั )
2. นำยประสิ ทธิ์ เยือ่ งศรี กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4174 (เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั ปี 25522554)
3. นำยวิเชียร กิง่ มนตรี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3977 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั )
4. นำงสำวสุ ขมุ ำภรณ์ วงศ์อริ ยำพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4843 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของ
บริ ษทั )
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2556 (บาท)
ค่ำสอบบัญชี
1,821,968
ค่ำบริ กำรอื่น ๆ
ไม่มี
9.6 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ
(1)

รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

รายละเอียดการเข้ าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556
ชื่อสกุล
จานวนครั้งที่เข้ าประชุ ม
นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
4
นำยเคนเนธ ลี ไวท์
2
นำยเย็บ ซู ชวน
4

จานวนครั้งจัดการประชุม
4
4
4

รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลสาหรับปี 2556 มีดังต่ อไปนี้
ชื่อ-สกุล
จานวนครั้งที่เข้ าประชุ ม
จานวนครั้งจัดการประชุม
ดร. ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
1
1
นำยเคนเนธ ลี ไวท์
1
1
นำยเย็บ ซู ชวน
1
1
นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
1
1
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รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ ละท่ านในปี 2556
บริ ษทั ได้รำยงำนไว้แล้วในหัวข้อที่ 8
(2)

การปฏิบัติตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act (SOX)

ในฐำนะที่บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั สัญชำติอเมริ กนั บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย Sarbanes
Oxley Act (SOX) ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและมีมำตรฐำนจริ ยธรรมสู งสุ ด บริ ษทั ได้จัดให้
มีกระบวนกำรควบคุมภำยในและวิธีกำรในกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมกำรตรวจสอบภำยใน
กฎหมำย Sarbanes Oxley Act (SOX) มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ปี 2545 เพื่อทำให้มนั่ ใจว่ำมีกำรควบคุมที่
เหมำะสมและกำรดำเนิ น กำรอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อ ให้ค วำมมั่น ใจว่ ำ รำยงำนทำงกำรเงิ น มี ค วำมถู ก ต้อ ง
เนื่องจำกบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี บริ ษทั ซึ่ งจดทะเบียนและ
ตั้งอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำ จึงต้องจัดให้มีระบบควบคุมที่ดีเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยนี้
(3)
รายงานผลการปฏิบัติ ความคืบหน้ าการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประกาศเป็ นแนวทางไว้
 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญและให้ควำมเคำรพต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น อันได้แก่ กำรซื้ อขำยหรื อโอนหุ ้น กำรมี
ส่ วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออก
เสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลและแจ้งรำยละเอียดสถำนที่ วัน และเวลำ ที่จะ
จัดประชุม และให้รำยละเอียดเกี่ยวกับวำระหรื อเรื่ องที่จะต้องตัดสิ นใจในที่ประชุมครบถ้วน โดยบริ ษัทได้จัดส่ ง
หนังสื อนัดประชุมและเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งหมดและนำยทะเบียน ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วันก่อนกำร
ประชุม
ก่อนกำรประชุมสำมัญประจำปี ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมเสนอวำระกำรประชุม และส่ ง
คำถำมที่ ประสงค์จ ะให้บริ ษทั ชี้ แจงในประเด็นที่เ กี่ย วกับ ระเบีย บวำระกำรประชุม ไปยังบริ ษทั ล่ วงหน้ำ ก่อ น
วันประชุม
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุม ได้ซักถำมข้อสงสัย ซึ่ งกรรมกำรของบริ ษทั ได้ช้ ีแจง
ข้อซักถำมในวันประชุม และผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงอย่ำงเต็มที่
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 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันเพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้จดั สรรเวลำกำรประชุมและให้โอกำสแก่ผถู ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น ถำมคำถำม
และใช้สิทธิในกำรเลือกกรรมกำร
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในกำรมอบอำนำจให้ตวั แทนมำประชุมและใช้สิทธิในกำรออกเสี ยงแทนได้ โดยสำมำรถเลือกมอบ
อำนำจให้แก่กรรมกำรอิสระเป็ นตัวแทนในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ได้แนบประวัติ
ของกรรมกำรอิสระไปพร้อมกับเอกสำรกำรแจ้งประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ในระหว่ำ งกำรประชุ ม บริ ษทั ได้ใ ห้ผู ้ถื อหุ ้น ใช้บตั รลงคะแนนเสี ย งในทุ กวำระ ทั้งนี้ เพื่อ ควำมโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภำยหลัง
ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริ ษทั บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
ตำมระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร บริ ษทั มีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย คือ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ พนักงำน และชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญของบริ ษทั อย่ำงเป็ นธรรม โปร่ งใส และทันเวลำ เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับ
กำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้กรอบของกฎหมำย และข้อบังคับ มุ่งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทน
ที่เหมำะสม โดยดำเนินกิจกำรให้มีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรพัฒนำธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่ อง รวมทั้ง
จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอที่จะปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
ลูกค้ำ
บริ ษทั นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและจัดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมือ
อำชีพ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีส่วนร่ วมในรณรงค์เพื่อกำรขับขี่ปลอดภัย ส่ งเสริ มวินยั กำรจรำจรด้วย
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พนักงำน
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลของบริ ษทั ได้สรรหำและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เข้ำร่ วมปฏิบตั ิงำน
กับบริ ษทั
บริ ษทั มุ่งพัฒนำและเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่ อ ง โดยส่ งเสริ มพนักงำนให้มี
โอกำสในควำมก้ำ วหน้ำ และมั่น คงในอำชี พ และปฏิ บ ัติ ต่อ พนัก งำนทุ ก คนอย่ำ งเท่ ำ เที ย มกัน บริ ษ ัท จัดให้มี
สวัสดิกำรและสิ ทธิ ประโยชน์ต่ำงๆ สำหรั บพนักงำน เช่น กองทุน เงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จแก่พนักงำนที่
เกษียณอำยุ เป็ นต้น
ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กระทรวง
อุตสำหกรรม) กรมควบคุมมลพิษ เป็ นต้น กำรดำเนินกำรของบริ ษทั อยูเ่ หนือมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดยรัฐ
 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูล ที่มิใช่ข ้อมูลทำงกำรเงินอย่ำ ง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่ งใส โดยได้เปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำง ๆ เช่น เผยแพร่
แบบ 56-1 รำยงำนประจำปี บนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ รำยงำนกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ไว้บนเว็บไวต์ของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลอย่ำง
ทัว่ ถึง
ในรำยงำนประจำปี บริ ษทั ได้เปิ ดเผยบทบำท หน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ชุดย่อยทุ กชุด จำนวนครั้ งของกำรประชุมและจ ำนวนครั้ งที่ก รรมกำรแต่ล ะท่ำ นเข้ำร่ ว มประชุมในปี ที่ผ่ำ นมำ
รวมทั้ง เปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั ด้วย
 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ย วโยงกัน และได้
พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรั พย์ โดยรำคำ
และเงื่อนไขเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก และได้เปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล / ควำม
จำเป็ น ทุกครั้งเมื่อมีรำยกำรเกิดขึ้น
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรำยนำมคณะกรรมกำรแยกตำมรำยคณะ พร้ อมบทบำทและหน้ำที่ไว้ในหัวข้อโครงสร้ ำงกำร
จัดกำรแล้ว
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10.

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม Corporate Social Responsibilities: CSR
10.1

นโยบายภาพรวม

บริ ษ ัท พัฒนำรู ป แบบกำรดำเนิ น งำนอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ก้ำ วสู ้ ผู ้น ำของอุ ตสำหกรรมที่ มีคุ ณ ประโยชน์ ต่อ
พนักงำนของบริ ษทั ลูกค้ำ ผูถ้ ือหุน้ คู่คำ้ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ได้ดำเนินกำรในสี่ ดำ้ นหลัก คือ
บุคลากร
บริ ษทั ให้ควำมสนับสนุนวัฒนธรรมควำมปลอดภัย และคุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งในขณะปฏิบตั ิงำน และนอกเวลำ
งำน ประสำนไปกับกำรเรี ยนรู ้นโยบำยของกู๊ดเยียร์ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตนด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้ควำมเคำรพต่อกัน
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสู ง และเปี่ ยมไปด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองควำมต้อ งกำร
ของลู กค้ำ และเป็ นผู ้นำในตลำดกลุ่ มเป้ ำหมำยที่เรำเลื อก ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ห ลักของบริ ษทั เพื่อสร้ ำงควำมเติบโตทำง
เศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืน ซึ่ งจะสะท้อนกลับมำสู่ กำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ งของบริ ษทั
สิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งที่กระตุน้ ควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่ งแวดล้อมไปยังลูกค้ำ พนักงำน ผูถ้ ือหุ ้น ชุมชน และคู่คำ้
ของบริ ษทั ซึ่ งกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริ ษทั สะท้อนถึงควำมรั บผิดชอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ที่มุ่งสู่ กำร
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
ชุมชน
กู๊ดเยียร์ ให้กำรสนันสนุน และมุ่งรณรงค์ดำ้ นควำมปลอดภัย เด็กและครอบครัว กำรบริ กำรด้ำนกำรศึกษำ และ
สุ ขอนำมัย ซึ่ งสอดคล้องกับคุณค่ำที่บริ ษทั ยึดถือ
กู๊ดเยียร์ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่จัดทำโดยตลำดหลักทรั พย์
ตำมหลักกำร 8 ข้อ โดยกู๊ดเยียร์ มีคณะทำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพำะ ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำกู๊ดเยียร์ ได้รับ
รำงวัล CSR-DIW Award 2013 มำตรฐำนควำมรั บผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมต่ อสังคม (Standard of
Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ภำยใต้โ ครงกำรพัฒนำโรงงำน
อุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงมีส่วนร่ วมของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ในฐำนะองค์กรที่มีส่วนร่ วม
ในกำรพัฒนำสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบในด้ำนดีได้อย่ำงชัดเจน รำงวัล CSR-DIW จัดขึ้น
โดยกระทรวงอุตสำหกรรมเพื่อส่ งเสริ มสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดยมีเกณฑ์พิจำรณำในมิติต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล สิ ทธิ มนุ ษยชนกำร
ปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำน กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค กำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมในโรงงำน และกำรมีส่วนร่ วมใน
กำรพัฒนำชุมชนใกล้เคียงได้อย่ำงยัง่ ยืน
- 38 -

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

10.2
(1)

การดาเนินงาน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยที่บริษัทให้ ความสาคัญ

พนักงำน

สื่ อสำรมวลชน

ชุมชน

บริษัทกู๊ดเยียร์
(ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

ภำครัฐ

ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ

ตัวแทน
จำหน่ำย

NGO
ผูถ้ ือหุน้

ลูกค้ำ

(2) การดาเนินงานตามนโยบาย CSR in process


สิ่ งแวดล้ อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
พันธกิจของบริ ษทั ที่ยดึ ถือ คือ กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม และชุมชน กำรสนับสนุนสุ ขภำพอนำมัยที่ดี
และควำมปลอดภัยทั้งในและนอกเวลำงำน ในฐำนะองค์กรที่มีกำรดำเนินงำนทัว่ โลก บริ ษทั จะดำเนิน
ธุรกิจด้วยมำตรฐำนจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่ งครั ด
ในกำรดำเนิงำน บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ควบคู่ไปกับกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั ปรำรถนำให้
พนักงำนของบริ ษทั อยูใ่ นสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ปลอดภัย และมัน่ คง เรำจึง:
- ปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ และกฏหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงกำร
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อมของกู๊ดเยียร์ ที่กำหนดไว้
สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนทัว่ โลก
- พัฒนำกำรดำเนินงำน เพื่อสร้ำงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในขณะที่พฒ
ั นำประสิ ทธิผลในกำรดำเนินงำนให้สูงขึ้นเพื่อเพิม่ เสถียรภำพใน
กำรผลิต และผลิตภัณฑ์
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- คำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อม ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยในกำรตัดสิ นใจ และกำรดำเนินธุรกิจ
อยูเ่ สมอ
- ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย เมื่อเก็บรั กษำไว้อย่ำงถูกต้อง และสร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่ วมกับคู่คำ้ เกี่ยวกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
- ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม กำรใช้พลังงำน โดยลดจำนวนกำรใช้น้ ำ กำรก่อให้เกิดของเสี ย สภำพ
อำกำศ กำรจ ำกัดกำรปล่ อ ยก๊ำ ซ ควบคู่ไ ปกับ กระบวนกำรนำกลับ มำใช้ใ หม่ กำรรี ไ ซเคิ ล และกำร
ประหยัดพลังงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนของยำง
- สนับสนุ น และให้ควำมรู ้ แก่พนักงำนเกี่ยวกับสำนึ กรั กษำสิ่ งแวดล้อม และกำรเสนอแนวควำมคิ ด
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน และกำรทำให้ที่ทำงำนปลอดภัย และมีสุขอนำมัยที่ดี
- จัดพิมพ์รำยงำนประจำปี เกี่ยวกับเป้ ำหมำยและควำมสำเร็ จด้ำนควำมปลอดภัย อนำมัย และสิ่ งแวดล้อม
- บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมของพนักงำนกู๊ดเยียร์ ทวั่ โลก
 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
- กำรเลือกปฏิบตั ิ
กู๊ดเยียร์ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรใช้ควำมรุ นแรงทุกรู ปแบบ และรักษำไว้ซ่ ึ งสถำนที่ทำงำนที่ ปรำศจำก
กำรล่วงเกิ น และกำรเลือกปฏิ บตั ิโดยมิชอบ ด้วยกฎหมำย เนื่ องจำกควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ สี ผิว ศำสนำ เพศ
รวมถึงกำรตั้งครรภ์ อำยุ ควำมพิกำร หรื อควำมแตกต่ำงด้ำนอื่น ๆ พนักงำนที่ถูกล่วงเกิน หรื อเลือกปฏิบตั ิโดยมิชอบด้วย
กฎหมำย มี สิ ท ธิ ที่ จ ะรำยงำนถึ งกำรถู ก คุ ก คำมดังกล่ ำ วต่ อ ฝ่ ำยทรั พ ยำกรบุ ค คล หรื อ ผู ้มี อ ำนำจหน้ำ ที่ ใ นสถำนที่
ปฏิบตั ิงำนของตนได้ทนั ที และกำรรำยงำนทุกเรื่ องจะต้องถูกสอบสวนพิจำรณำ
- กำรจ้ำงงำน
พนักงำนของบริ ษทั ต้องเข้ำทำงำนโดยสมัครใจ และห้ำมไม่ให้มีกำรใช้แรงงำน บังคับ หรื อกำรค้ำ
แรงงำนมนุษย์ทุกรู ปแบบ
- กำรใช้แรงงำนเด็ก
กู๊ดเยียร์ มีนโยบำยไม่ใช้แรงงำนที่ผิดกฎหมำย ห้ำมไม่ให้มี กำรใช้แรงงำนเด็ก และห้ำมใช้ประโยชน์
จำกแรงงำนเด็กอย่ำงเอำเปรี ยบ ยิ่งไปกว่ำนั้น บริ ษทั ยังสนับสนุ นโครงกำรฝึ กงำนของนักศึกษำ และโครงกำรอื่นใน
ลักษณะเดียวกันตำมที่กฎหมำยกำหนด

- เสรี ภำพในกำรเข้ำร่ วมองค์กรต่ำง ๆ
พนักงำนมีสิทธิ์เลือกที่จะเข้ำร่ วมในองค์กรใดๆ (เช่น สหภำพแรงงำน ) หรื อถอนตัวจำกองค์กรที่
เข้ำร่ วมได้ พนักงำนทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกสหภำพแรงงำนที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำย และมีสิทธิ ในกำรเข้ำ
ร่ วมเจรข้อตกลงเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงได้ โดยบริ ษทั ให้กำรสนับสนุนกำรสื่ อสำรอย่ำงเปิ ดกว้ำง รวมทั้งกำรพิจำรณำจำก
ทุกฝ่ ำย ทั้งนี้ พนักงำนจะไม่ถูกเลิกจ้ำง คุกคำม หรื อเลือกปฏิบตั ิในกำรเข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกสหภำพแรงงำนที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย
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- ชัว่ โมงกำรทำงำน และค่ำจ้ำง
บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ท้ งั หมด เกี่ยวกับค่ำจ้ำงและชัว่ โมงทำงำน
- ควำมปลอดภัยในสถำนที่ปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับอำชิวอนำมัย และควำมปลอดภัยของพนักงำนอยูเ่ สมอ ด้วยกำรลด
โอกำสในกำรเกิดอุบตั ิเหตุ กำรบำดเจ็บ หรื อควำมเสี่ ยงต่อสุ ขภำพของพนักงำนในสถำนที่ทำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
นโยบำยงดใช้ควำมรุ นแรงทุกรู ปแบบ ซึ่ งถือเป็ นข้อห้ำมอย่ำงเด็ดขำดของบริ ษทั
- คู่คำ้ ของบริ ษทั
กู๊ดเยียร์ เลือกที่จะดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ ที่ปฏิบตั ิตำม มำตรฐำนแรงงำนในระดับเดียวกันกับมำตรฐำน
ของ บริ ษทั


พันธสัญญำด้ำนควำมซื่ อสัตย์
- นโยบำยด้ำนจริ ยธรรมของบริ ษทั

บริ ษทั มีนโยบำยด้ำนจริ ยธรรม ซึ่ งเชื่อมโยงกับพันธกิจของบริ ษทั ที่จะเป็ นผูน้ ำด้ำนควำมซื่ อสัตย์
และสื่ อสำรชัดเจนไปยังพนักงำนของบริ ษทั ในทุกระดับงำนเพื่อคงไว้ซ่ ึ งมำตรฐำนจริ ยธรรมสู งสุ ด
- คู่มือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
กู๊ดเยียร์ จัดทำคู่มือจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจไว้ 26 ภำษำสำหรั บพนักงำนกู๊ดเยียร์ ทวั่ โลก ซึ่ ง
คู่มือนี้รวบรวมมำตรฐำนจรรยำบรรณทำงธุ รกิจ และข้อกฏหมำยที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยพนักงำนทุกคนของ
บริ ษทั จะต้อ งรู ้ เข้ำใจและปฏิบ ัติตำมนโยบำย และจรรยำบรรณทำงธุ รกิ จดังกล่ำว พนักงำนของบริ ษทั จะได้รับกำร
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับเนื้ อหำในคู่มือดังกล่ำว ตั้งแต่แรกเริ่ มปฏิบตั ิงำน รวมถึงกำรเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับกำรรำยงำนข้อกังวลให้
บริ ษทั ทรำบ ทั้งนี้ พนักงำนระดับผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จะต้องผ่ำนกำรฝึ กอบรมในทุกปี
- คู่มือจรรยำบรรณของผูจ้ ดั หำ
นอกจำกบริ ษทั เองแล้ว กู๊ดเยียร์ ยงั กำหนดให้ผูท้ ี่ท ำธุ รกิจกับ กู๊ดเยียร์ ซึ่ งหมำยถึ งผูจ้ ัดหำ ผูร้ ั บเหมำ
องค์กรธุรกิจอื่นจะต้องอ่ำนและทำควำมเข้ำใจจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ และระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดดังกล่ำวจำกเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยเฉพำะผูจ้ ดั หำวัตถุดิบจะต้องให้คำรั บรองว่ำจะปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน
จรรยำบรรณดังกล่ำว ซึ่ งครอบคลุมถึงกำรปกป้ องสิ่ งแวดล้อม กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สุ ขอนำมัย ควำมปลอดภัย
กำรให้ของขวัญ กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรค้ำมนุษย์
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ในปี ที่ผ่ำนมำ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยได้จัดทำ Safety Simulator room เพื่อเพิ่มทักษะด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนของพนัก งำน ซึ่ งพนัก งำนจะได้รั บ กำรฝึ กอบรมในห้อ งปฏิบ ัติก ำรดังกล่ำ วก่ อ นเข้ำ ปฏิ บ ัติงำน ณ สถำนที่
ปฏิบตั ิงำนจริ ง ห้อง Safety Simulator จัดทำขึ้น แบบเสมือนจริ งซึ่ งประกอบด้วยอุปกรณ์ ชุดจ ำลองกำรทำงำนของ
เครื่ องจักรต่ำงๆ เช่น ชุดกำรขับเคลื่อนของสำยพำน กำรเจำะ กำรกด กำรหมุน เป็ นต้น โดยเริ่ มเปิ ดใช้งำนเมื่อวันที่ 3
มิถุนำยน พ.ศ. 2556
ข้อมูลด้ำนกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิต บริ ษทั ได้รำยงำนไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.3
10.3

การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อ CSR
กู๊ดเยียร์ ไม่มีขอ้ ร้ องเรี ยนช่วงก่อน และภำยในปี 2556 จำกชุมชนทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยทำงบริ ษทั ได้ทำ
หนังสื อ เพื่อตรวจสอบข้อร้ องเรี ย นที่สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดปทุมธำนี และสำนักงำนเทศบำลเมือ ง
คลองหลวงเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อเรี ยกร้องทำงด้ำนอื่นที่เป็ นประเด็นข้อพิพำททำงกฎหมำย

10.4

-ไม่ม-ี

CSR after process

บริ ษทั ได้ทำกำรวิเครำะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย คือ ชุมชน ซึ่ งกู๊ดเยียร์ ได้เข้ำไปมีส่วนร่ วมและพัฒนำชุมชน ด้วยกำรจัด
โครงกำรชุมชนหงสกุล go inter ไป AEC เพื่อส่ งเสริ มด้ำนกำรศึกษำแก่ชุมชน
ชื่อแผนงาน/โครงการ: ชุมชนหงสกุล go inter ไป AEC
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ชุมชน

มีควำมสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ หรื อขีดควำมสำมำรถขององค์กร – โดยผูบ้ ริ หำรชำวต่ำงชำติสำมำรถนำ
ทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศไปถ่ำยทอดให้บุคลกรในชุมชนได้
1.
พนักงำนมีส่วนร่ วม โดยมีกำรบริ จำคหนังสื อภำษำอังกฤษ และ กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมโดยเป็ นครู ผชู ้ ่วย
สอนภำษำต่ำงประเทศ
2.
ชุมชนมีส่วนร่ วม โดยมีกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศโดย
กลุ่มคนที่เข้ำร่ วมมีกลุ่มวัยที่หลำกหลำย ได้แก่ เด็ก วัยทำงำน วัยสู งอำยุ นอกจำกจะเข้ำร่ วมกิจกรรมแล้วยังได้
ร่ วมกำรสนทนำ และทดสอบควำมรู ้ดำ้ นภำษำอังกฤษกับครู ชำวต่ำงชำติดว้ ย
3.
สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดยกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ดงั กล่ำวผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมสำมำรถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ พัฒนำให้สำมำรถประกอบอำชีพได้ในอนำคต
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10.5

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชั่น
นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
ตำมคู่มือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ นโยบำยของกู๊ดเยียร์ ห้ำมไม่ให้พนักงำนของ
กู๊ดเยียร์ เสนอ ให้ รับ หรื อยอมรับกำรจ่ำยเงิน หรื อของที่มี มูลค่ำ ที่ไม่เหมำะสมแก่หรื อจำกผูใ้ ด เพื่อให้ได้มำ
หรื อคงไว้ ซึ่ ง ธุรกิจ หรื อกำรได้เปรี ยบทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรม เรำจะถอน ตัวจำกโอกำสทำงธุ รกิจที่ได้มำ
ด้วยกำรจ่ำยเงินที่ไม่เหมำะสม หรื อผิดกฎหมำย กำรให้สินบน ของขวัญ กำรได้เงินคืน เงิน สิ นบนหรื อกำรชัก
จูงอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ำยกัน และต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยป้ องกันกำรคอร์ รัปชันในต่ำงประเทศ (FCPA) ซึ่ งมี
ผลใช้บงั คับกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนและตัวแทน รวมถึงพลเมืองสหรั ฐอเมริ กำ ผูม้ ีสัญชำติหรื อพำนัก
อำศัยใน สหรัฐอเมริ กำ และ ผูท้ ี่ทำงำนในบริ ษทั ลูกในต่ำงประเทศของ บริ ษทั สัญชำติสหรัฐอเมริ กำ
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11.

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1

ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริ ษทั ให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั มุ่งเน้นให้มีกำรควบคุมดูแล
กำรปฏิบตั ิงำนให้มีประสิ ทธิภำพ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรั บผิดชอบ
ดูแลและสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีป ระสิ ท ธิ ภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อ ให้มนั่ ใจว่ ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั เหมำะสมและเพียงพอที่จะปกป้ องทรั พย์สินของบริ ษทั และป้ องกันกำร
แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ ริ หำร โดยมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอเพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส
และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น บน
พื้นฐำนควำมเป็ นธรรมของผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำ ระบบควบคุมภำยในองค์กรมีควำมเพียงพอที่จะป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษทั ควำม
เสี่ ยงอันอำจเกิดจำกกรณี ที่ผบู ้ ริ หำรนำไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจเพียงพอ บริ ษทั ไม่พบข้อบกพร่ อง
ใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน บริ ษทั มีระบบควบคุมภำยในทั้งในระดับบริ หำร และระดับปฏิบตั ิงำนที่มี
ประสิ ทธิภำพ ดังนั้น บริ ษทั จึงกำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผูป้ ฏิบตั ิงำน ผูบ้ ริ หำรไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั งบกำรเงินดังกล่ำว
จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมนโยบำยบัญชีอย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษทั ได้จัดเตรี ยมงบกำรเงิน ของบริ ษทั ด้วยควำมระมัดระวังรวมทั้งเปิ ดเผยข้อมู ลสำคัญอย่ำ งเพีย งพอใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน บริ ษทั ได้จัดให้มีก ำรดำรงรั กษำไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ผ ล
เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง
รักษำไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุ ดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริ ตหรื อกำรดำเนิ นกำรที่ผิดปกติ
อย่ำงมีสำระสำคัญ
ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ใช่
กรรมกำรบริ หำรเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน และ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั โดยรวม
อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และสำมำรถสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ อย่ำ งมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของ
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษทั ตระหนักดีว่ำข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวกับกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงิน
ล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั จึ งได้กำชับให้ฝ่ำยบริ หำร
ดำเนินกำรในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตำมควำมเป็ นจริ ง เชื่อถือได้ และทันเวลำ ซึ่ งฝ่ ำย
บริ หำรของบริ ษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญและยึดถือปฏิบตั ิมำโดยตลอด
ในส่ วนของงำนด้ำนผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ นั บริ ษทั ยังไม่จดั ตั้งหน่วยงำนขึ้นเฉพำะ เนื่องจำกกิจกรรมใน
เรื่ องดัง กล่ ำ วยัง มี ไ ม่ ม ำกนัก จึ ง ได้ม อบหมำยให้ เ ลขำนุ ก ำรบริ ษ ัท ท ำหน้ ำ ที่ ติด ต่ อ สื่ อ สำรกับ ผู ้ถื อ หุ ้ น
รวมทั้ง ภำครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ งนี้ ผู ้ ล งทุ น สำมำรถติ ด ต่ อ ขอข้อ มู ล ได้ ที่ โทร . 0-2909-8080 หรื อที่
Website: www.goodyear.co.th
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
อิสระทั้ง 3 ท่ำน เข้ำร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั มีควำมเพียงพอและ
เหมำะสมในด้ำ นต่ำ ง ๆ คื อ กำรควบคุ มภำยในองค์ก ร กำรประเมิ นควำมเสี่ ย ง กำรควบคุมกำรปฏิ บ ัติงำน ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม บริ ษทั ได้กำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผล
ได้ มี ก ำรตั้งเป้ ำหมำยกำรปฏิบ ัติงำนซึ่ งควรจะปฏิ บตั ิ ไ ด้จ ริ งและมีก ำรวัดผลอยู่เ สมอ มี กำรจัดโครงสร้ ำ งองค์ก รที่
เหมำะสมเพื่ อ ให้ก ำรบริ หำรงำนมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ บริ ษ ัท ได้ก ำหนดนโยบำยป้ องกัน กำรกระท ำที่ อ ำจขัด แย้งทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงพนักงำนกับบริ ษทั ให้พนักงำนยึดถือปฏิบตั ิ
11.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่ม-ี
11.3

ข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั คือ นำงสำวคุณำกช ถิรตันตยำภรณ์ ตำแหน่ งผูต้ รวจสอบภำยใน
อำวุโสภูมิภำคเอเชียแปซิ ฟิค รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั มีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์
กำรอบรม ที่เ หมำะสมเพียงพอต่อ กำรปฏิบ ัติหน้ำ ที่แล้ว ทั้งนี้ ในกำรแต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่ ง
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน บริ ษทั จะทำกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิกำรตรวจสอบภำยในที่ดีที่
กำหนดโดยตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติบริ ษ ั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมกำรได้ยึดหลักดังกล่ำวในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยได้กำหนดไว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบขอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำปี 2556 แก่คณะกรรมกำรและผูถ้ ือหุ ้น
ดังนี้
1. กรรมกำรตรวจสอบเป็ นกรรมกำรอิสระมีรำยนำมดังต่อไปนี้
(ก) นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(ข) นำยเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมกำรตรวจสอบ
(ค) นำยเย็บ ซู ชวน
กรรมกำรตรวจสอบ
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเต็มในกำรเข้ำตรวจสอบและได้รับควำมร่ วมมือจำกฝ่ ำยบริ หำรรวมถึงกำรเชิญให้
กรรมกำรหรื อ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริ หำรเข้ำ ร่ วมประชุมตำมควำมเหมำะสม โดย ผู ้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน (Finance
Director) และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน อำเซี ยน (Financial Director ASEAN) ได้เข้ำร่ วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
พร้อมกับผูต้ รวจสอบบัญชีจำกภำยนอก คือ บริ ษทั ไพรส์ วอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด โดยในปี พ.ศ.
2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกัน 4 ครั้ง
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับควำมร่ วมมือตำมที่ร้องขอเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ ได้เป็ นอย่ำงดี
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส อบทำนกำรตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบบัญชี ภ ำยในและผู ้ตรวจสอบบัญชี จ ำก
ภำยนอกและสอบทำนระบบควบคุมภำยใน รำยงำนของผูต้ รวจสอบในกำรประเมินระบบควบคุมภำยในที่รำยงำน
ต่อกรรมกำรบริ ษทั
5. คำถำมและข้อสงสัยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับกำรชี้แจงและแก้ไขเป็ น
ที่ น่ำพึงพอใจแล้วจำกฝ่ ำยบริ หำรและกรรมกำรบริ หำรบริ ษทั
ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ได้ดำเนินงำนในปี 2556 ให้เป็ นไปตำมแนวทำง
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมบทบัญญัติ ข องพระรำชบัญญัติบ ริ ษัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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12.

รายการระหว่ างกัน

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือ
หุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งถือ หุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ ำทำงตรงหรื อ ทำงอ้อมและมีอิ ทธิ พ ลอย่ำ งเป็ นสำระสำคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร บริ ษทั คำนึ งถึง
เนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
บริ ษทั ถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่ งตั้งอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำ บริ ษทั ใหญ่
ดังกล่ำวถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นจำนวนร้อยละ 66.79 ของจำนวนหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกจำหน่ำย จำนวนหุน้ ที่เหลือร้ อยละ
33.21 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
นโยบำยกำรคิดรำคำสำหรับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้ว ย

รำยได้จำกกำรขำยและซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำสิ ทธิทำงกำรค้ำ
ค่ำบริ กำรทำงด้ำนเทคนิคกำรผลิต
ค่ำบริ หำรจัดกำร
ก)

นโยบำยกำรคิดรำคำ
รำคำต้นทุนบวกกับส่ วนเพิ่ม
อัตรำร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำที่ผลิตในประเทศไทย
ตำมที่เกิดขึ้นจริ ง
ตำมที่เกิดขึ้นจริ ง

รายได้ จากการขาย

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

รำยได้จำกกำรขำยเครื่ องจักรและอะไหล่
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

- 47 -

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

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

344,233,715
1,384,085,691
1,728,319,406

55,218,710
55,218,710

103,127
105,469,432
105,572,559

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

ข)

การซื้อสิ นค้าและบริการ

ซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

ซื้ อเครื่ องจักรและอะไหล่เครื่ องจักร
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

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

114,422,267
383,712,025
498,134,292

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

118,847,224
51,260,418
170,107,642

163,714,029

145,422,401

18,569,258

20,133,743

142,467,845

139,288,702

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

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

90,420,306
331,928,674
422,348,980

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

351,883
151,121,209
151,473,092

ค่ำสิ ทธิทำงกำรค้ำ
บริ ษทั ใหญ่
ค่ำบริ กำรทำงด้ำนเทคนิคกำรผลิต
บริ ษทั ใหญ่
ค่ำบริ หำรจัดกำร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
ค)

ยอดค้างชาระที่เกิดจากการซื้อและขายสิ นค้าและบริการ

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
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บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

ง)

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

21,948,522
62,270,303
84,218,825

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

37,195,095
13,154,674
50,349,769

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

48,206,532
4,229,807
2,544,386
54,980,725

31,685,753
2,276,335
2,290,368
36,252,456

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
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บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
1.

ตารางสรุปงบการเงินปี 2556 และข้ อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
(หน่วย: พันบำท)
รายการ

ปี 2556
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)
(420,515)
16,000
60,514
(68,051)
329,094
44.47

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่บริ ษทั ที่เกีย่ วข้องก ัน
สิ นค้ำคงเหลือ, สุ ทธิ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำจำกบริ ษทั ประก ันภัย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สำรองเงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ำยและชำระแล้วเต็มมูลค่ำ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สำรองตำมกฏหมำย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนอื่น
รำยได้อื่น
รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสี ยหำยจำกกำรประก ันภัย
ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับปี
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
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ปี 2555
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

ปี 2554
935,584
65,000
394,127
315,505
457,038
62,592
19,468
1,893,211
2,154
4,398
4,226,082
879,742
8,121
318,059
19,413
1,225,335
85,477
85,476
1,310,812
74,000
92,000
7,400
2,741,871
2,915,271
4,085,563
(3,495,470)
(359,691)
(340,150)
22,881
(32,945)
(119,812)
(16.19)

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

2.

การแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
ปี 2556
3.26
2.23
0.78

ปี 2555
2.65
1.34
0.06

ปี 2554
1.84
1.01
0.75

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

6.04
59.59

7.88
45.68

7.61
47.34

วัน
เท่ำ

5.01
71.89

5.49
65.53

6.96
51.72

วัน
วัน

5.12
70.25
61.23

4.83
74.60
36.61

4.72
76.23
22.82

วัน

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
ปี 2556
อัตรำส่ วนกำไรขั้นต้น
18.1%
อัตรำกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ
9.1%
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
9.4%
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์
7.4%
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร
25.7%
อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์
0.81

ปี 2555
14.4%
23.3%
25.7%
18.7%
50.0%
0.80

ปี 2554
14.4%
(2.9)%
(4.0)%
(2.9)%
0.3%
0.98

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
ปี 2556
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
0.25
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
45.0%

ปี 2555
0.3
35.7

ปี 2554
0.5
(123.5)

อัตรำส่ วนสภำพคล่อง
อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
อัตรำส่ วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ / Account
Receivable Turnover
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตรำส่ วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ / Inventory
Turnover
ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย
อัตรำส่ วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ / Accounts Payable
Turnover
ระยะเวลำชำระหนี้
Cash Cycle
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ

เท่ำ
ร้อยละ

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

14.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1

ภาพรวม

ในปี 2556 ตลำดทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนทำงกำรเมือง สภำวะ
เศรษฐกิจถดถอย กำรเข้ำมำทำตลำดของสิ นค้ำระดับรองด้วยกำรใช้กลยุทธ์กำรตัดรำคำส่ งผลให้กำรแข่งขัน
ในตลำดทดแทน (Replacement Market) รุ นแรงมำกยิ่งขึ้น สำหรั บตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ (Original
Equipment Market) ยังคงได้รับผลดีตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมรถยนต์
อย่ำงไรก็ดี ตลำดยำงรถยนต์ทดแทนมีภำวะกำรแข่งขันที่สูงมำก ด้วยจำนวนผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยยำงรถยนต์
ในประเทศไทยที่เพิ่มสู งขึ้น ทำให้กำรแข่งขันเพิ่มสู งตำมไปด้วย ทั้งกำรแข่งขันด้ำนรำคำและกำรส่ งเสริ มกำร
ขำยต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรเข้ำมำทำตลำดของยำงรถยนต์ระดับรอง ซึ่ งใช้กลยุทธ์กำรตัดรำคำทำให้ภำวะกำร
แข่งขันในตลำดดุเดือดมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ระดับรำคำยำงพำรำเป็ นปั จจัยสำคัญสำหรั บกลยุทธ์ดำ้ นรำคำ
สำหรับปัจจัยควำมเสี่ ยงที่มีผลต่อตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ คือ กำรแปรผันตำมตลำดรถยนต์ ซึ่ งควำม
ต้องกำรใช้ยำงรถยนต์ของตลำด OEMขึ้นอยูก่ บั ปริ มำณกำรผลิตรถยนต์ของผูป้ ระกอบธุ รกิจยำนยนต์ที่มีฐำน
กำรผลิตในประเทศไทย
โดยสรุ ป กำรผลิตและกำรจำหน่ำยในประเทศของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง ในปี 2556 โดยเฉพำะ
ผลิตภัณฑ์ยำงยำนรถยนต์ยงั ขยำยตัวได้ดี ตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมยำงและ
ผลิตภัณฑ์ยำง
สำหรับผลิตภัณฑ์ยำงเครื่ องบิน ในปี 2556 เติบโตตำมธุรกิจอำกำศยำนที่กำลังเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ในภูมิภำคเอเชีย ซึ่ งมีปริ มำณกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนเครื่ องบินในประเทศจีน อินโดนีเซี ย และอินเดีย
ปัจจัยเสี่ ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ยำงเครื่ องบิน คือ ปริ มำณกำรบริ โภคยำงเครื่ องบินแปรผกผันตำมสภำวะ
เศรษฐกิจ หำกสภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่ งผลต่อกำรท่องเที่ยวที่ลดต่ำลง จึงส่ งผลโดยตรงต่อ ปริ มำณเที่ยวบิน
สำหรับตลำดในประเทศ ปัจจุบนั ควำมต้องกำรยำงเรเดียลเพิ่มมำกขึ้น ทำให้บริ ษทั ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคด้วยกำรนำเข้ำยำงในกลุ่มนี้จำกบริ ษทั ในเครื อกู๊ดเยียร์
14.2

ผลการดาเนินงาน

(1)

สภำพคล่องทำงกำรเงิน

ในปี 2556 สภำพคล่องทำงกำรเงินของบริ ษทั เพิ่มขึ้น เนื่องจำกในปี 2556 บริ ษทั ได้รับกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนเพิ่มขึ้น ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 45.68 วันในปี 2555 เป็ น 59.59 วันในปี 2556 เนื่ องจำก
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ กำรติดตำมกำรชำระหนี้ของลูกค้ำ ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 65.53 วันใน
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บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

ปี 2555 เป็ น 71.89 วันในปี 2556 เนื่ องจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ กำรหมุนเวียนของเงินสดโดยรวม
เพิ่มขึ้นจำก 36.61 วันในปี 2555 เป็ น 61.23 วันในปี 2556 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำย
(2)

ควำมสำมำรถในกำรหำกำไร

อัตรำส่ วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 18.07 ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ซึ่ งมีอตั รำส่ วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ
14.40 เนื่องจำกบริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพกำรทำงำนของขบวนกำรผลิตเพื่อชดเชยกับรำคำที่สูงขึ้น
ของวัตถุดิบในตลำดโลก
(3)

ประสิ ทธิภำพในกำรดำเนินงำน

อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์และอัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวรปี 2556 เพิม่ ขึ้นเทียบกับปี 2554 และ
ลดลงเทียบกับปี 2555 เนื่ องจำกบริ ษทั สำมำรถกลับมำผลิตสิ นค้ำได้เช่นเดียวกับก่อนน้ ำท่วม และสำมำรถ
บรรลุกำรทำกำไรที่สูงขึ้น อัตรำผลตอบแทนที่สูงกว่ำของปี 2555 เทียบกับปี 2556 เนื่ องจำกผลตอบแทนจำก
กำรชดเชยเหตุกำรณ์น้ ำท่วม
(4)
นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจำก 0.30 เท่ำในปี 2555 เป็ น 0.25 เท่ำในปี 2556 เนื่องจำกส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นจำกผลกำไรของปี ปัจจุบนั
(5)
สรุ ป
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจำกยอดขำยจำกภำคส่ งออกเพิ่มมำกขึ้น
อีกทั้ง เป็ นผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำน และกำรปรับตัวอย่ำงดีของกิจกำร ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศที่ ตกต่ำ และกำรชะลอตัว ทำงเศรษฐกิจ หลังจำกเหตุกำรณ์ น้ ำท่วมในประเทศไทยในตลำด
ส่ งออกที่สำคัญ
14.3

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต

ในปี 2557 ยังมีแนวโน้มขยำยตัวได้ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำงยำนพำหนะตำมกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ องของ
อุตสำหกรรมรถยนต์ภำยในประเทศ สำหรั บผลิตภัณฑ์ยำงเครื่ องบิน ยังมีแนวโน้มขยำยตัวดี จำกแนวโน้ม ในภูมิภำค
เอเชีย ที่ธุรกิ จกำรบิ นมีกำรเติบโตอย่ำ งต่อเนื่ อง ท ำให้ปริ มำณของจำนวนเครื่ องบิน ในประเทศจี น อิน โดนี เซี ย และ
อินเดียเพิม่ ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2557 บริ ษทั ยังคงเฝ้ ำระวังมีปัจจัยเสี่ ยงซึ่ งอำจมีผลต่อสภวะเศรษฐกิจ และกำรขยำยตัว
ของตลำด อันเนื่องมำจำก
 ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองภำยในประเทศ
 ควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำรณ์เศรษฐกิจมหภำค
 กำรเปลี่ยนทิศทำงกำรลงทุน รำคำทรัพย์สิน และอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.
ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุ การบริ ษัท
1.1
รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

1. ดร. ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล

65

2. นำยฟิ นบำร์ โอ คอนเนอร์

55

กำรศึกษำ

ปริ ญญำเอก (วิศวกรรมโยธำ),
University of Missouri, USA

Bachelor of Business University of Southern
Queensland, Australia

ควำมสัมพันธ์ทำง
สัดส่วนกำรถือหุ ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริ ษทั (%)
ผูบ้ ริ หำร

0.45

-

-

-

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

3. นำยพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล

35

หลักสู ตรกรรมกำร: DCP
(182/2013)
MSIT and IMBA, University of
Denver, USA

-

-

บริ หำรธุรกิจ (BBA)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

i

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

2556 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน)

2535 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร

บริ ษทั เกลือพิมำย จำก ัด
บริ ษทั กรุ งไทยพำนิชประก ันภัย จำก ัด
บริ ษทั เอกชัยอีเกิล้ จำก ัด
บริ ษทั เอกชัย เอ็กซปอร์ ต อิมปอร์ ต จำก ัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน)

2553 – 2556

Asean Consumer and OE
Director

Goodyear (Thailand) Public Company Limited

2550 - 2553

Consumer Marketing Director,
Asia Pacific and Africa

Ford Motor Company, Asia Pacific

2556 – ปั จจุบนั

General Manager Aviation
Tires-Asia Pacific

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน)

2555 – 2556

Asia Pacific Aviation PBU
Manager

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน)

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

4. นำยเบรนดัน ฟอกซ์

5. นำยจีโน กำซำเรลล่ำ

35

43

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

Bachelor of Business
(Accounting) – Victoria
University of Technology
(Australia)

-

-

-

-

Certified Practising Accountant
(Australia)

ii

2554 - 2555

Product Supply Director ASEAN

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน

2551 - 2554

Supply Chian & Customer
Service Director

บริ ษทั ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำก ัด

2550 - 2551

Regional Customer Service
Manager

บริ ษทั ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำก ัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร (ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยกำรเงิน)

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน)

2553 – 2556

Finance Director-Operations

Goodyear Asia Pacific

2552 – 2553

Finance Manager-Total Tyres
Services

Goodyear, Australia

2551 – 2552

Finance Manager-Factory
Accounting

Goodyear, Australia

2556 – ปั จจุบนั

Finance Director-ASEAN

Goodyear, Asia Pacific

2551 - 2556

Finance Director – Off The Road
Tires

Goodyear, Asia Pacific

2550 - 2551

Director Commercial Operations

Goodyear, Australia & New Zealand

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

6. นำยเควก ไค่ วัตต์
(Mr. Quek Khai Whatt)
กรรมกำร

47

ปริ ญญำตรี – สำขำกำรเงิน
University of Texas (Austin),
USA

-

-

2550-ปั จจุบนั

Finance Director and Regional
Treasurer

Goodyear Orient Company (Private) Limited, Singapore

7. นำยอรรถพร ข่ำยม่ำน
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

70

Associate Member of The Institute
of Chartered Accountants in
Australia

-

-

2544 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน)

2542 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษทั สยำมแม็คโค จำก ัด (มหำชน)

2535 - 2539

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

สำนักงำน ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์ กรุ งเทพ

2548 - ปั จจุบนั

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริ ษทั แปซิฟิค สยำม สตรำทีจิค คอนซัลติง้ จำก ัด

2544 - ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริ ษทั ฟิ นันซ่ำ จำก ัด (มหำชน)

ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำก ัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ฟิ นันซ่ำ จำก ัด

Associateship in Accounting
Western Australia Institute of
Technology, (Now - Curtin
University of Technology)
หลักสู ตรกรรมกำร: DCP & DAP
Certificate

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

67

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

-

-

iii

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

Chairman Course
9. นำยเย็บ ซู ชวน
(Mr. Yeap Swee Chuan)
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล

64

ปริ ญญำตรี (Industrial
Management and Engineering),
Massey University ประเทศ
นิวซีแลนด์

-

-

2539 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประธำน และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ประธำน และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

หลักสู ตรกรรมกำร:
DCP Certificate

นำงสำวณภัทร ธัญญกุลสัจจำ

32

บริ ษทั นิวเอร่ ำ เซลส์ จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก อมตะ จำก ัด.
บริ ษทั เอเบิล มอเตอร์ ส จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก เอ็นจิเนียริ่ ง จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก ไฮเทค พำร์ทส์ จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำก ัด
บริ ษทั เอเบิล ไอทีเอส จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก แจ็คสปี ด จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำก ัด
บริ ษทั คำซึยำ (ประเทศไทย) จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก ฟอร์ จจิ้ง จำก ัด (มหำชน)
บริ ษทั อำปิ โก พลำสติค จำก ัด (มหำชน)
บริ ษทั เอเบิล ซำโน่ อินดัสตรี ส์ (1996) จำก ัด
บริ ษทั อำปิ โก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำก ัด
บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำก ัด (มหำชน)

นิติศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2556 – ปั จจุบนั

นิติศำสตร์ มหำบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2553 – 2556

พนักงำนสัญญำ ฝ่ ำยสัญญำ
โครงกำร

บริ ษทั ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำก ัด (มหำชน)

สำมัญสมำชิกเนติบณ
ั ฑิตยสภำ

2547 – 2550

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกฎหมำย

บริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำก ัด (มหำชน)

หลักสู ตร IOD:
CSP (2013)
EMT (2013)
CRP (2013)

iv

เลขำนุกำรบริ ษทั และที่ปรึ กษำ
กฎหมำย

บริ ษทั อำปิ โก ไฮเทค จำก ัด (มหำชน)

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี บัญชี 2556

1.2

หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุ การบริษัท

1.

ให้ขอ้ แนะนำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย ข้อควรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของธนำคำร ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้อง
และสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำร

2.

จัดเตรี ยมหนังสื อนัดประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล

3.
4.

จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมำย และข้อพึงปฏิบตั ิที่
บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่
ประชุมคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและธรรมำภิบำล
จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น
จัดเตรี ยม และดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบ และตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ และกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
ติดต่อและสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ได้รับทรำบสิ ทธิต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข้อมูลของบริ ษทั และเป็ นสื่ อกลำงระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลในกำรดำเนิน กิจกรรมของคณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
หน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั และดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด

5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

v

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี 2556

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
-ไม่มี-

VI

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี 2556

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นำงสำวคุณำกช ถิรตันตยำภรณ์ ตำแหน่งผูต้ รวจสอบภำยในอำวุโสภูมิภำคเอเชียแปซิ ฟิค
อำยุ

35 ปี

คุณวุฒิ
บัญชีมหำบัณฑิต
บัญชีบณั ฑิต
Professional Certificate :

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
Qualified as Certified Public Accountant (CPA) held by the Federation of
Accounting Professions, Thailand, January 2003

ประสบการณ์ การทางาน และการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง
กุมภำพันธ์ 2546 – พฤศจิกำยน 2556 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. - Audit Services

VII

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี 2556

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่มี-

VIII

บริ ษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จำกดั (มหำชน)
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ณ สิ้นปี 2556

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
-ไม่มี-

IX

