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ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิ 

 

1.  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัในเครือของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับ

เบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเขา้ร่วมทุนกับสกุลศรีเฟ่ืองฟุ้ ง ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัชาวไทย จด

ทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2511 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 60 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเลก็ 

และใหญ่เพ่ือการพาณิชย ์รวมถึงการผลิตยางเคร่ืองบิน และหล่อดอกยางเคร่ืองบิน เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดภายในประเทศ และเพ่ือการส่งออก ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 74 ลา้นบาท สาํนกังาน

ใหญ่ และโรงงานตั้งอยูท่ี่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ประเทศไทย 

 

 พฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัในช่วงต่าง ๆ นบัแต่เร่ิมก่อตั้ง มีดงัน้ี 

• ปี 2512 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงในดา้นความร่วมมือทางเทคโนโลยกีารผลิต และการบริหาร กบับริษทั 

เดอะ กู๊ดเยยีร์ ไทร์แอนดรั์บเบอร์ จาํกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปี 2513 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็น

ระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกยาง

เคร่ืองบิน   

• วนัท่ี 30 มิถุนายน 2521 บริษทัไดรั้บอนุมติัใหน้าํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

• วนัท่ี 6 มกราคม 2526 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท เป็น

หุน้ละ 20.00 บาท กบักระทรวงพาณิชย ์  

• จากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2533 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2533 ไดมี้มติใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจาก 60 ลา้นบาท เป็น 74 ลา้นบาท   

• วนัท่ี 20 เมษายน 2537 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และในปีเดียวกนัน้ีเอง 

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสาํนกังานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย/องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นบริษทัแรกในกลุ่มผูผ้ลิตยางรถยนตใ์น

ประเทศ  

• วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2538 ท่ีประชุมไดมี้มติให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 20.00 

บาท เป็น 10.00 บาท เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2538 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2559 

 

- 4 - 

 

 1.1 พนัธกจิ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกู๊ดเยยีร์ 

แผนผงัยทุธศาสตร์ 

ส่งมอบรายไดแ้ละกาํไรท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื พร้อมกบัการเพ่ิมมูลคา่ใหก้บัแบรนดข์องเรา 

 

เราจะชนะไดอ้ยา่งไร 

 

• ความเป็นเลิศดา้นนวตักรรม 

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

 

• ความเป็นเลิศดา้นการขายและการตลาด  

สร้างมูลค่าใหก้บัแบรนดข์องเรา เพ่ือช่วยใหลู้กคา้ของเราสามารถแข่งขนัในตลาดไดแ้ละกลายเป็นทางเลือกท่ีลูกคา้นึก

ถึงก่อนเสมอ 

 

• ความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน 

ปรับปรุงคุณประสิทธิภาพและคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งมอบยางคุณภาพไดถู้กท่ีถูกเวลา ดว้ยราคาท่ีเหมาะสม 

 

เราจะทาํงานไดอ้ยา่งไร 

 

ดาํเนินการดว้ยความซ่ือสตัย ์

สร้างความเช่ือถือและความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละความเคารพ ปกป้องช่ือเสียงอนัดีเอาไว ้

 

สร้างพลงัใหที้มงาน 

สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างแรงบนัดาลใจในเร่ืองงาน สุขภาพและการบริการสงัคมดว้ยความเตม็ใจ 

 

สนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั 

ชกัชวนใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัระหวา่งพนกังานในทัว่ทุกภูมิภาคและสนบัสนุนใหเ้กิดการส่ือสารแบบชดัเจน เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงค ์

 

ทนัเหตุการณ์ 

ยอมรับการเปล่ียนแปลง ปรับตวัอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

 

ส่งมอบผลลพัธ์ 

มองเห็นความทา้ทาย เปล่ียนใหเ้ป็นโอกาสและกลา้ตดัสินใจ 
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เราจะมุ่งเนน้ท่ีใด 

ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

ทาํใหลู้กคา้หาซ้ือและเป็นเจา้ของยางกู๊ดเยยีร์ไดง่้าย อีกทั้งยงัแนะนาํยางกู๊ดเยยีร์ต่อ 

 

การบริการลูกคา้ 

ร่วมมือกบัคู่คา้เพ่ือการเป็นซพัพลายเออร์ท่ีดี  

 

คุณภาพ 

ส่งมอบผลิตภณัฑ ์กระบวนการและโครงการท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรม 

กลุ่มสินคา้มูลค่าสูง 

แข่งขนัในกลุ่มสินคา้ท่ีสร้างมูลคา่สูงสุดใหก้บัแบรนด ์

 

การจดัการกบัความซบัซอ้น 

บริหารจดัการในส่ิงท่ีจาํเป็น กาํจดัส่ิงท่ีไม่จาํเป็นออกไป 

 

กู๊ดเยยีร์  ขบัเคล่ือนประสิทธิภาพดว้ยความเป็นทีมเดียวกนั - ทั้งบนถนน ในตลาดการแข่งขนั และในบริษทั 

 

กลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิของกู๊ดเยยีร์ 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ คือ  

(1) กู๊ดเยียร์ให้ความสาํคญัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเสมอมา สินคา้ของกู๊ดเยียร์จึงเป็นนวตักรรมท่ีพฒันาจาก

ความตอ้งการของตลาดเป็นสาํคญั  

(2) กู๊ดเยยีร์ยงัคงรักษา พฒันา กระบวนการผลิตท่ีเป็นเลิศเพ่ือส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของเรา  

(3) การขยายช่องทางการตลาด และเพ่ิมผูแ้ทนจาํหน่ายในแต่ละปี ซ่ึงกู๊ดเยียร์ไดว้างเป้าหมายในการขยายสาขา

ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ให้ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้ของเรา

ให้แก่ลูกคา้ โดยบริษทัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัพ้ืนท่ีเป้าหมาย อีกทั้งคดัเลือกร้านคา้ท่ีพร้อมเป็นพนัธมิตรท่ีจะเติบโตไป

อยา่งย ัง่ยืนไปกบักู๊ดเยียร์  ปัจจุบนั ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ส่วนใหญ่เปิดดาํเนินการครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย ส่วนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงจากร้านอีเก้ิล สโตร์ท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโต

แคร์ เพ่ือกา้วไปสู่ความสาํเร็จตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้ 

(4) กู๊ดเยียร์ไดใ้ห้ความสําคญักบัพนักงานซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ให้เติบโต

อยา่งมัน่คง เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งทีมท่ีดีท่ีสุดขององคก์ร 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

 

การขยายโรงงานผลิตยางเคร่ืองบิน 
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ในขณะท่ีฝงูเคร่ืองบินบนน่านฟ้าทัว่โลกยงัคงเพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมจาํนวนสูงข้ึนในอีก 20 ปีขา้งหนา้ การ

เติบโตอยา่งรวดเร็วน้ี เห็นไดช้ดัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยยีร์ ในฐานะผูน้าํระดบัโลกดา้นยางสาํหรับเคร่ืองบิน จีง

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะขยายธุรกิจใหส้อดรับกบัความตอ้งการยางแบบเรเดียลสาํหรับเคร่ืองบินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนน้ีดว้ยเช่นกนั 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” 

หรือ “กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย”) คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัโครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและดาํเนินการผลิตยาง

เคร่ืองบินประเภทเรเดียล (Radial) (“โครงการลงทุน”) บนพ้ืนท่ีโรงงานเดิมในจงัหวดัปทุมธานี โดยคาดวา่จะใชเ้งิน

ลงทุนทั้งหมดเป็นจาํนวนประมาณ 162 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,633 ลา้นบาท (อตัราแลกเปล่ียนคาํนวณ ณ 

ช่วงเวลาท่ีขออนุมติัรายการ คือ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากบั 34.82 บาท) บริษทัฯ จะเร่ิมดาํเนินการลงทุนตามกาํหนดการท่ี

กาํหนดไวด้า้นล่าง หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และการเขา้ทาํรายการ

เก่ียวโยงกนักบักู๊ดเยยีร์ อเมริกา และ/หรือบริษทัในเครือของกู๊ดเยยีร์ อเมริกา (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทักู๊ด

เยยีร์”)โดยจะแบ่งการลงทุนก่อสร้างโรงงานและดาํเนินการผลิต โดยประมาณการการแบ่งระยะเวลาเป็นดงัต่อไปน้ี ซ่ึง

การลงทุนก่อสร้างในระยะท่ี 2 และ 3 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

 ระยะเวลาก่อสร้าง ระยะเวลาดาํเนินการผลิต 

 

 ระยะเวลาก่อสร้าง ระยะเวลาดาํเนินการผลิต 

ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2566 เป็นตน้ไป 

 

การลงทุนการก่อสร้างระยะท่ี 1 จะเร่ิมดาํเนินการก่อนเพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถประเมินวา่กาํลงัการผลิตและกาํไรเพ่ิมข้ึน

ตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาการลงทุนก่อสร้างระยะท่ี 2 และ 3 โดยคาํนึงถึง

ปัจจยัต่อไปน้ี  

(1) ผลการดาํเนินงานของโครงการลงทุนในระยะก่อนหนา้: ผลการดาํเนินงานของโครงการลงทุนจะถูกประเมิน

จากผลกาํไรท่ีเกิดข้ึน 

(2) ความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละระยะของโครงการลงทุน 

ก. สภาวะตลาด: ก่อนการเร่ิมลงทุนก่อสร้างในระยะท่ี 2 และ 3 บริษทัฯ จะเปรียบเทียบอุปสงคแ์ละกาํลงัการผลิต

ของตลาด เพ่ือพิจารณาวา่ตลาดมีอุปสงคม์ากพอท่ีจะรับรองการเพ่ิมการผลิตของบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ

ประเมินสภาวะตลาดยงัรวมไปถึงการพิจารณาปัจจยัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของภาพรวมอุตสาหกรรมซ่ึงจะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อโครงการลงทุน 

ข.   ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง: เน่ืองจากโครงการลงทุนน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ จะประเมินค่าใชจ่้าย

ในการก่อสร้างใหม่ก่อนการเร่ิมลงทุน วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีอาจจะส่งผลกระทบตอ่โครงการลงทุนได้

หรือไม่  

ค. เงินทุน: บริษทัฯ จะประเมินวา่มีเงินทุนเพียงพอสาํหรับการลงทุนในระยะท่ี 2 และ 3 หรือไม่ 

ง. การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั: บริษทัฯ จะตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน 
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(3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการลงทุน 

 

การเปิดตวัยางรุ่นใหม่   

 

กู๊ดเยยีร์เป็นท่ียอมรับในฐานะเป็นผูส้ร้างสรรคว์ฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมความปลอดภยันาํหนา้เหนือคู่แข่ง มี

คุณสมบติัเพียบพร้อมทุกดา้นเหมาะกบัสภาพถนนในประเทศไทย 

 

ในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา เราไดเ้ปิดตวัยางสมรรถนะสูงรุ่นล่าสุด กู๊ดเยยีร์แรงเลอร์ทริปเป้ิลแมกซ์ สาํหรับตลาดรถ 

SUV ขนาดกลาง ซ่ึงมีคุณสมบติัหลกัไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการเบรกท่ีเหนือชั้น เพ่ิมสมรรถนะการเบรกบนถนนเปียก 

และความทนทานต่อทุกสภาพถนน 

 

กู๊ดเยยีร์ไดพ้ฒันายางกู๊ดเยยีร์ แรงเลอร์ ทริปเป้ิลแมกซ์ โดยใชเ้ทคโนโลยไีฮโดรกริป (HYDROGRIP Technology®) 

ดว้ยนวตักรรมการดีไซน์หนา้ยางใหมี้โครงสร้างยางท่ีเหมาะสมและเพ่ิมการยดึเกาะใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

คุณสมบติัเหล่าน้ีทาํใหย้างมีระยะเบรกสั้นข้ึนบนถนนเปียก สร้างประสบการณ์ขบัข่ีท่ีปลอดภยัมากข้ึนและเพลิดเพลิน

ในทุกสภาพอากาศ  

 

หลงัการเปิดตวั ไดมี้การจดัโรดโชวเ์ดินสายเยีย่มตวัแทนจาํหน่ายยางกู๊ดเยยีร์กวา่ 170 ร้านทัว่ประเทศ ทีมคาราวาน

ของกู๊ดเยยีร์ไดน้าํเสนอจุดเด่นหรือคุณสมบติัสาํคญัต่างๆ ของยางรุ่นใหม่น้ีใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายและช่างเทคนิค การ

เปิดตวัยางรุ่นใหม่น้ีไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากทั้งตวัแทนจาํหน่ายและผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ และทาํใหส้ามารถ

ควา้โอกาสการเติบโตจากธุรกิจในตลาดรถ SUV ขนาดกลาง  

 

ยางแรงเลอร์ ทริปเป้ิลแมกซ์ สะทอ้นถึงคาํมัน่สญัญาของกู๊ดเยยีร์ท่ีตอ้งการใหผู้ข้บัข่ีและครอบครัวไดรั้บความปลอดภยั

สูงสุดและเพลิดเพลินกวา่ในทุกการและครอบครัวดว้ยสมรรถนะการเบรกท่ียอดเยีย่มทั้งบนถนนเปียกและแหง้ 

 

 

(2) การขยายศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ 

  

ในปี 2559 ท่ีผา่นมา กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ไดเ้ปิดศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์เพ่ิมอีก 7 สาขา จึงทาํใหมี้ศูนยบ์ริการกู๊ด

เยยีร์ ออโตแคร์รวมทั้งส้ิน 68 สาขา โดยเปิดใหบ้ริการในบริเวณท่ีมีการสญัจรหนาแน่น ทัว่ประเทศ 

 

ทั้งน้ีการขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์หลกัท่ีมุ่งเนน้

ในการเพ่ิมจาํนวนตวัแทนจาํหน่ายศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ นอกจากน้ีศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์แต่ละแห่ง ถือ

เป็น 'One Stop Shop' ท่ีใหบ้ริการยางและบริการรถยนตด์า้นอ่ืนๆ ดว้ยความเป็นมืออาชีพ พร้อมจดัหาอุปกรณ์

คุณภาพสูงและบริการท่ีไดรั้บมาตรฐานอยา่งดีใหก้บัลูกคา้เพ่ือส่งเสริมคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องเรา นอกจากน้ีเรา

ยงัใหก้ารอบรมตวัแทนจาํหน่ายอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทั้งในดา้นการขายและบริการ 
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(3) การเปิดใหล้งทะเบียนการรับประกนั Worry Free Assurance ออนไลน ์

 

ในเดือนเมษายน เราเปิดตวัไมโครไซตส์าํหรับการรับประกนั “Worry Free ขบัข่ีปลอดภยั” (Worry Free Assurance) 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ยางกู๊ดเยยีร์ในลงทะเบียนรับสิทธ์ิการรับประกนัยางทางโทรศพัทมื์อถือ ไม่วา่จะเป็น

การรับประกนัยางท่ีเสียหายจากสภาพถนน การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขา้ง 24 ชัว่โมง ผอ่นชาํระดอกเบ้ีย 0 % การ

รับประกนัคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ปี และการรับประกนัความพึงพอใจ 14 วนั  

 

ทั้งน้ีเน่ืองจากมีอตัราการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตและการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสูง ประเทศไทยจึงประสบความสาํเร็จอยา่งมาก

ในฐานะเป็นประเทศนาํร่องของไมโครไซตน้ี์ โดยมีจาํนวนลูกคา้ท่ีลงทะเบียนกบัโครงการ Worry Free ขบัข่ีปลอดภยั

เพ่ิมข้ึนมากกวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์และเพ่ือเป็นการต่อยอดของความสาํเร็จน้ี จะมีการเปิดตวัไมโครไซตใ์นประเทศกลุ่ม

อาเซียนต่อไป 

 

(4) การฝึกอบรมพฒันาช่างเทคนิคใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

 

กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ร่วมกบัสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1(สมุทรปราการ) จดัโครงการฝึกอบรมดา้นเทคนิคข้ึนเป็น

คร้ังท่ี 4 ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 - 30 กนัยายนท่ีผา่นมา ซ่ึงในปีน้ีไดจ้ดัการฝึกอบรมการซ่อมรถยนตข์ั้นสูงในระดบั

ท่ี 3  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาศกัยภาพแรงงานช่างซ่อมรถยนตใ์นสถานประกอบกิจการ รวมถึงช่างในศูนยบ์ริการ

ซ่อมรถยนตค์รบวงจร ใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะฝีมือแรงงานท่ีสูงข้ึน อีกทั้งเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานฝีมือแรงงาน 

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพ่ือรองรับต่อการขยายตวั

ของเศรษฐกิจในอนาคต  

 

ทั้งน้ี ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกนัท่ีจะประสานความร่วมมือในการจดัฝึกอบรมและยกระดบัฝีมือแรงงานช่าง

ซ่อมรถยนต ์โดยทาํการบนัทึกขอ้ตกลงท่ีเรียกวา่ “โครงการพฒันาบุคลากร ศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ ระดบัท่ี 2 

ระดบัท่ี 3 และระดบัท่ี 4” ซ่ึงเป็นการกาํหนดกรอบความร่วมมือร่วมกนั 

 

เรามุ่งมัน่ในการขยายศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ โดยทีมงานผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหค้าํปรึษาและการสนบัสนุนต่างๆแก่

ลูกคา้ การฝึกอบรมน้ีมุ่งเนน้เพ่ือใหค้วามรู้และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ทั้งทางดา้น การขาย การปฏิบติังาน การบริการ

และดา้นงานซ่อมรถยนต ์

 

โครงการน้ีเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางดา้นการบริการดา้นยานยนตแ์ละยางรถยนตใ์หก้บัศูนยก์ู๊ดเยยีร์ ออโตแ้คร์ทัว่

ประเทศ ท่ีประสบผลสาํเร็จในการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บักู๊ดเยยีร์วา่ พนกังานท่ีใหบ้ริการดา้นเทคนิคนั้น สามารถมอบ

การบริการซ่อมรถยนตแ์ละคาํแนะนาํท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ทุกราย และยงัเป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐานต่างๆ ของ

อุตสาหกรรมน้ีใหสู้งข้ึนไปอีก 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวม 

7,400,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด โดยสิทธิออกเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง กู๊ดเยียร์ 

ประเทศไทยเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัทั้งส้ิน 

4,942,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.79 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั จาํนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 33.21 ถือโดยผูถื้อ

หุน้รายยอ่ย  

เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี เป็นบริษทัผูผ้ลิตยางชั้นนาํของโลก สาํนกังานแห่งใหญ่

ตั้งอยูท่ี่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ ทั้งยงัดาํเนินธุรกิจในหลายภูมิภาคภายในสหรัฐอเมริกาเอง และบริษทัยอ่ย

ในภูมิภาคต่าง ๆ ทาํใหบ้ริษทัพฒันา ผลิต และมีตลาดยางท่ีเช่ือมโยงถึงกนั บริษทัยงัผลิต และจาํหน่าย

เคมีภณัฑท่ี์เก่ียวกบัยาง เป็นหน่ึงในผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย ผูใ้หบ้ริการรายใหญ่ของโลกสาํหรับยางรถบรรทุก และ

การหล่อดอกยาง เดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์ รับเบอร์ คอมปะนีทาํการผลิตจากโรงงานในประเทศต่าง ๆ 22 

ประเทศ มีโรงงานผลิตรวม 52 โรงงาน มีพนกังานทั้งประจาํ และชัว่คราวรวม 69,000 คนทัว่โลก  

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่  

เดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ไดใ้ห้สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัรการ

ผลิต และการใหบ้ริการทางดา้นเทคนิค เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ เทคโนโลยสีารสนเทศและการบริหารงาน รวมถึง

นโยบายการดาํเนินงานแก่กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 11 รายการระหวา่งกนั  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 กู๊ดเยยีร์ประเทศไทยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างรถยนต ์ยางเคร่ืองบิน และ

การหล่อดอกยางเคร่ืองบินสําหรับตลาดในประเทศ และเพ่ือการส่งออก โดยจาํแนกโครงสร้างรายไดต้ามตลาดการจาํหน่ายเป็น

แบบตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็นขอ้มลูเดียวกนักบัท่ีรายงานตามงบการเงินของบริษทั 

    หน่วย (ล้านบาท) 

รายได ้ ปี 2559 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ 

จาํหน่ายในประเทศ 1,844 47.28 1,738 43.77 1,606 42.31 

ส่งออก 2,056 52.72 2,232 56.23 2,190 57.69 

รวม 3,900 100 3,971 100 3,796 100 

อตัราเพ่ิม (ลด)ของมูลค่าจาํหน่าย (71) (2.00)  4.60  5.21 

 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ และบริการ 

ผลติภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ 

  ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์  

 กู๊ดเยียร์ผลิตยางรถยนตท่ี์มีคุณภาพสูง และคุณค่าท่ียึดถือท่ีสําคญัท่ีสุด คือ นวตักรรมท่ีเป็นเลิศ และความ

ปลอดภยั โดยกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั คือ 

- ยางรถยนตน์ัง่   - ยางรถปิคอพั/รถตู ้

- ยางรถยนต ์SUV  - ยางสปอร์ต 

- ยางรันออนแฟลต 

- ยางรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์

 

  ผลติภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

กู๊ดเยียร์มีช่ือเสียงด้านผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบินมากว่าศตวรรษทั้งแบบยางเรเดียล (Radial) และยางผา้ใบ 

(Bias) กู๊ดเยียร์มีโรงงานผลิตยางเคร่ืองบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA, Danville) และประเทศไทย โดยประเทศ

ไทยไดถู้กรับเลือกใหเ้ป็นฐานการผลิตยางเคร่ืองบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไดแ้ก่  

- ยางเคร่ืองบินทัว่ไป (General Aviation Tires)  

- ยางเคร่ืองบินเจท็ส่วนตวั (Business Jet Tires) 

- ยางเคร่ืองบินเพ่ือการพาณิชย ์(Commercial Aviation Tires) และ 

- ยางเคร่ืองบินทางการทหาร (Military Aviation Tires) 

นอกจากผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบินแลว้ กู๊ดเยียร์ยงัเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบินดว้ยการให้บริการ

หล่อดอกยางเคร่ืองบิน (Retread) ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายปฏิบติังาน รวมถึงยืดอายุการใช้งานให้กับยางเคร่ืองบิน ดว้ย

เทคโนโลยีระดบัสูงสําหรับการหล่อดอกยางเคร่ืองบิน กู๊ดเยียร์มีโรงงานสําหรับหล่อดอกยางเคร่ืองบินในประเทศ

อเมริกา เนเธอร์แลนด ์และประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ทัว่โลก 

  

 2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

 การทาํตลาด และการแข่งขนัของบริษทั สามารถจาํแนกไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัซ่ึงแบ่งเป็น

กลุ่มผลิตภณัฑย์างรถยนต ์และยางเคร่ืองบิน   
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(1) ผลติภัณฑ์ยางรถยนต์ 

ตลาดยางรถยนต์ 

นโยบายการตลาดหลกัของปี 2559 สาํหรับผลิตภณัฑย์างรถยนต ์คือ 

 

• การขยายจาํนวนศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแ้คร์ ยงัเป็นกลยทุธ์หลกัในการสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภค

ต่อแบรนดก์ู๊ดเยียร์ เพ่ิมการเจริญเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาด ในปี 2559 กู๊ดเยียร์ขยายสาขาศูนยบ์ริการกู๊ด

เยียร์ ออโตแคร์เพ่ิมเป็น 68 สาขาทั่วประเทศ โดยทั้ งหมดตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีมีผูสั้ญจรหนาแน่น รูปแบบของ

ศูนยบ์ริการออโตแ้คร์ไดรั้บการปรับรูปโฉมใหม่เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์กู๊ดเยียร์ท่ีโดดเด่น มีบรรยากาศภายในร้านท่ี

ทนัสมยั และแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้และเพ่ือ

เพ่ิมยอดขาย 

 

• การส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์หรือดิจิทัลมาร์เก็ตต้ิง มีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ ในตลาด

ประเทศไทย เน่ืองจากมีอตัราการเขา้ถึงและการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีสูง นอกจากน้ียงัมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึง

กลุ่มครอบครัววยัหนุ่มสาวท่ีกาํลงัมองหารถคนัใหม่ การวางแบนเนอร์กู๊ดเยยีร์บนเวบ็ไซตย์อดนิยมต่างๆ อยา่งมี

กลยุทธ์จะช่วยเพ่ิมการรับทราบบนส่ือออนไลน์ไดอ้ย่างดี ส่วนการอพัเดตเวบ็ไซต์และเฟซบุ๊คของบริษทัเป็น

ประจาํช่วยดึงดูดผูเ้ขา้มาเยีย่มชมไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ไมโครไซตท่ี์เปิดตวัในปีน้ีเป็นช่องทางใหม่ในการลงทะเบียนการรับประกนั Worry Free Assurance 

ทาํให้การลงทะเบียนสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงทาํให้มีจาํนวนลูกคา้ลงทะเบียนเพิ่มข้ึนถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และ

ช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในกู๊ดเยยีร์ใหก้บัลูกคา้ 

 

นอกจากน้ี กู๊ดเยยีร์ยงัไดจ้ดังานประชุมตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยยีร์ประจาํปี ซ่ึงไม่เพียงตอกย ํ้าทิศทาง

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัในปี  2559 แต่ยงัเปิดโอกาสให้บริษทัไดแ้สดงความขอบคุณแรงสนับสนุน

ของตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยยีร์ทัว่ประเทศ 

 

ธีมงานสําหรับปี 2559 คือ 'ยิ่งใหญ่ดงัมงักร ฉลองความสําเร็จจากรุ่นสู่รุ่น “Goodyear Dragon Family 

Party” นับเป็นการเฉลิมฉลองความสาํเร็จของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย และตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยียร์ทุกท่าน ท่ี

ไดเ้ร่ิมก่อตั้งธุรกิจครอบครัวและเร่ิมตน้คา้ขายกบับริษทั ตวัแทนจาํหน่ายในรุ่นนั้นเปรียบเสมือน 'มงักร' ท่ีนาํพา

ความรุ่งเรืองมาใหก้บัทั้งธุรกิจของครอบครัวและกู๊ดเยยีร์ 

 

ทั้งน้ีปีท่ีผา่นมา กู๊ดเยยีร์ ประเทศไทยไดท้าํงานอย่างใกลชิ้ดกบัตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยยีร์ทุกท่าน ท่ี

ร่วมกนัสร้างธุรกิจให้เติบโตกา้วหน้าอย่างยัง่ยืน โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกนัตลอดทั้งปี เพ่ือทาํความเขา้ใจ

กบัสภาพการณ์ของตลาด และปรับแผนงานให้สอดคลอ้งแผนการขยายเครือข่ายร้านคา้ สะทอ้นถึงความตั้งใจ

ของกู๊ดเยียร์ท่ีให้ความสําคญักบัการลงทุนระยะยาว เพ่ือให้ตวัแทนผูจ้าํหน่ายยางกู๊ดเยียร์ของเราทาํหน้าท่ีแทน

บริษทัในการเป็นช่องทางการติดต่อหลกัให้กบัผูบ้ริโภค พร้อมกบัการสร้างประสบการณ์การบริการคา้ปลีกท่ีน่า

ประทบัใจแก่ลูกคา้ทุกคน  
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กลุ่มลูกค้า และช่องทางจําหน่าย เป็นไปตามรูปแบบการบริโภค คือ   

• ตลาดทดแทน (Replacement Market)  คือ ตลาดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือยางเพ่ือนาํไปเปล่ียนกบัยาง

ชุดแรกท่ีติดมาพร้อมกับรถยนต์ ซ่ึงกู๊ดเยียร์มีการจาํหน่ายสินค้าสู่ผูบ้ริโภคผ่านตัวแทน

จาํหน่ายยางภายในประเทศ รูปแบบช่องทางจาํหน่ายหลกัไดแ้ก่ 

- ศูนยบ์ริการกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare), กู๊ดเยียร์ อีเกิลสโตร์ และกู๊ดเยยีร์ 

เซอร์วสิ เซนเตอร์  

- ผูแ้ทนจาํหน่ายคา้ส่ง (Wholesale Dealer) 

- ผูแ้ทนจาํหน่ายคา้ปลีก (Retailer, Multi-Brand)  

- โชวรู์มรถยนต ์(Car Showroom) 

- โมเดิร์นเทรด      

• ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) คือ ช่องทางการจาํหน่าย

ผา่นโรงงานประกอบรถยนต ์สาํหรับใชเ้ป็นยางชุดแรกท่ีติดมาพร้อมกบัตวัรถยนต ์ 

• ตลาดต่างประเทศ (Export Market) เป็นการจําหน่ายแก่บริษัทในเครือกู๊ดเยียร์ใน

ต่างประเทศทุกภูมิภาคทัว่โลก กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นโรงงานท่ีสําคญัสําหรับผลิตเพ่ือ

การส่งออกยางรถยนต ์

สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายไดใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 

ภาวะการแข่งขัน 

การแข่งขนัในตลาดยางรถยนตท์ดแทนยงัคงรุนแรง เน่ืองจากการแข่งขนัทางราคาของยางรถยนตร์ะดบัรอง แต่ตลาดในภาพรวม

ยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากแนวโนม้การเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค และดชันีความ

เช่ือมัน่อุตสาหกรรม ทาํใหกู้๊ดเยยีร์เติบโตเพ่ิมข้ึนในตลาดตามแผนท่ีวางไว ้การเปิดตวัยางรุ่นใหม่แรงเลอร์ทริปเป้ิลแมกซ์ยงั

สามารถควา้โอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตของตลาดรถกลุ่ม SUV ซ่ึงเติบโตเร็วกวา่รถกลุ่มอ่ืน อีกทั้งมาตรการลดหยอ่นภาษี

ของรัฐบาลเพ่ือกระตุน้การใชจ่้ายในช่วงส้ินปีก็ช่วยกระตุน้ยอดขายในไตรมาสสุดทา้ยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

นอกจากน้ีเรายงัมีการเติบโตในระดบัท่ีดีจากตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์เน่ืองจากจาํนวนการผลิตรถยนตท่ี์มากข้ึนในปีท่ีผา่น

มา 

 

(2) ผลติภัณฑ์ยางเคร่ืองบิน 

ตลาดยางเคร่ืองบิน 

การตลาดของผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบินในปี 2559 กู๊ดเยยีร์ดาํเนินแผนการตลาดท่ีมุ่งเนน้ในดา้นการส่ือสารเร่ืองจุดเด่น

ทางดา้นคุณภาพและการบริการของผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้เป็นหลกั 

กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจําหน่าย  

กลุ่มลูกคา้หลกั คือ กลุ่มลูกคา้สายการบินในลกัษณะของกลุ่มผลิตภณัฑ์ยางเคร่ืองบินเพ่ือการ

พาณิชย ์โดยเนน้สายการบินพาณิชยท์ั้งในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และกลุ่มลูกคา้เคร่ืองบินส่วนตวั 

ช่องทางการจาํหน่ายมีทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก สําหรับตลาดต่างประเทศกระทาํ

โดยการจาํหน่ายไปยงับริษทัในเครือกู๊ดเยียร์ และโดยบริษทักู๊ดเยียร์ท่ีรับผิดชอบในประเทศนั้น ๆ ส่วนการจาํหน่ายในประเทศ

ไทยจะกระทาํโดยกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) เองซ่ึงความตอ้งการของตลาดจะแปรผนัตามภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวใน

ประเทศท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของเท่ียวบินของสายการบินต่าง ๆ 
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ภาวะการแข่งขัน 

ตลาดยางเคร่ืองบินต่างประเทศยงัคงเติบโตตามการขยายตวัของธุรกิจสายการบิน ท่ีมีการเกิดข้ึนของสายการบินตน้ทุน

ตํ่าและสนามบินใหม่ๆ เพ่ือรองรับความตอ้งการของชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภูมิภาคเอเชียแป

ซิฟิค 

สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โปรดดูโครงสร้างรายไดใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 
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 2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ และบริการ 

  

(ก) ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 

กู๊ดเยยีร์มีโรงงานสาํหรับผลิตยางรถยนต ์ยางเคร่ืองบิน และหล่อดอกยางเคร่ืองบิน จาํนวน 1 โรง 

ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัปทุมธานี  

 การจัดหาวัตถุดบิ หรือผลติภัณฑ์เพือ่จําหน่าย 

บริษทัจดัหาวตัถุดิบท่ีสําคัญท่ีใช้ในการผลิตจากหลายแหล่ง วตัถุดิบทุกชนิดท่ีใช้ในการผลิต

จะตอ้งผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมติัจากศูนยท์ดสอบของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ กู๊ดเยียร์ อินโนเวชัน่ เซนเตอร์ ประเทศลกัเซมเบอร์ก ก่อนท่ีจะนาํมาใชใ้นการผลิต วตัถุดิบหลกัท่ีสําคญัใน

การผลิตไดแ้ก่ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) เส้นใยสังเคราะห์ (Nylon Fabric) สารเคมีต่างๆ 

นํ้ามนัผสมยาง ผงคาร์บอนแบลค็ (Carbon Black) เส้นใยเหลก็ (Steel Cord) เส้นลวดขอบยาง (Bead Wire) และวตัถุดิบอ่ืนๆ   

บริษทัมีนโยบายในการจดัหาวตัถุดิบทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผูผ้ลิต

เป็นหลกั ในปี 2559 บริษทัมีสัดส่วนการจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตในประเทศร้อยละ 47 และจากต่างประเทศร้อยละ 53 

เน่ืองจากวตัถุดิบบางชนิดไม่สามารถจดัหาไดใ้นประเทศไทย แยกไดด้งัน้ี 

 

 

สัดส่วนการจัดหาวัตถุดบิแยกชนิดและสัดส่วนการจัดหา  

การจัดหาภายในประเทศ/

ต่างประเทศ 

ประเภทวตัถุดบิ สัดส่วน  

(ร้อยละ) 

การจัดหาภายในประเทศ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 20 

ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) 4 

เส้นใยสงัเคราะห์ (Fabric) 15 

สารเคมี/ นํ้ามนัผสมยาง (Chemical, Oil Pigment) 8 

รวมสัดส่วนการจัดหาภายในประเทศ 47 

การจัดหาจากต่างประเทศ เส้นลวดขอบยางและอ่ืน ๆ (Bead Wire) 2 

เส้นใยสงัเคราะห์ (Polyester) 5 

ผงคาร์บอนแบล็ค (Carbon Black) 6 

เส้นใยสงัเคราะห์ (Fabric) 4 

สารเคมี/ นํ้ามนัผสมยาง (Chemical, Oil Pigment) 10 

ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) 22 

เส้นลวดโครงยาง (Tire Wire Creel) 4 

รวมสัดส่วนการจัดหาจากต่างประเทศ 53 

รวมสัดส่วนการซื้อวตัถุดบิ  100 

 

 )ข(  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการกาํจัดวัตถุดบิเหลอืใช้   

กู๊ดเยียร์ให้คาํมัน่สัญญาว่าจะปฏิบติังาน ดว้ยการยึดถือนโยบายคือ “การสนับสนุนดา้นความปลอดภยั

ทั้ งขณะปฏิบติังาน หรือนอกเวลางาน” และ “การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน” ในฐานะท่ีกู๊ดเยียร์เป็นองค์กรระดับโลกท่ี
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รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กู๊ดเยียร์จึงปฏิบติังานโดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดทั้งดา้นกฎหมาย และจริยธรรม เพ่ือบรรลุ

เจตนารมณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจ และการรักษาส่ิงแวดลอ้มในการคงไวซ่ึ้งคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม บริษัทมีมาตรการจัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดโดย

แบ่งเป็น 3 ดา้นหลกั คือ 

   

  (1) นโยบายการจัดการของเสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลติยาง  

 ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบดว้ย ของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย ไดแ้ก่ พลาสติก และ

ยาง เศษไม ้เหล็ก โลหะ และของเสียท่ีเป็นอนัตราย ไดแ้ก่ ผา้ปนเป้ือนนํ้ ามนั สารเคมีหมดอายุ นํ้ ามนัใชแ้ลว้ หลอดไฟใช้แลว้ 

ตลบัหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ภาชนะปนเป้ือน กระป๋องสี  

 กู๊ดเยียร์จดัการกาํจดัของเสียทั้งสองประเภทในโรงงานอย่างมีระบบ โดยมีโรงกาํจดัขยะสําหรับ

แยกขยะแต่ละชนิดเพ่ือขนยา้ยไปกาํจดัตามกระบวนการและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอิสระ อยา่งนอ้ยปีละ 

2 คร้ังเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเพ่ือให้มัน่ใจว่า การผลิตสินคา้ของ กู๊ดเยียร์จะไม่ก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบใด 

ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนใกลเ้คียงโรงงาน  

 

(2) การตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิง้จากกระบวนการผลติ บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนก่อสร้างและเดินระบบ

ในการบาํบดันํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต โดยระบบบาํบดันํ้าเสียแบบตกตะกอน (Activated sludge) อีกทั้งมีการตรวจวดั

คุณภาพนํ้ าหลังจากทาํการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าเสียอีกขั้น เพ่ือให้มัน่ใจว่านํ้ าท่ีเราได้ปล่อยออกสู่ลาํรางสาธารณะนั้นมี

คุณภาพผ่านตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  พารามิเตอร์ท่ีตรวจ ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สาร

แขวนลอย (SS), ไฮโดรเจนซลัไฟด ์)H2S(, นํ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) โดยผูต้รวจสอบภายนอกทุก ๆ 1 เดือน  

 

(3) การตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบปริมาณการ

ปล่อยอากาศท่ีระบายออกจากปล่องระบายอากาศท่ีออกจากโรงงาน พารามิเตอร์ท่ีตรวจ ไดแ้ก่ ปริมาณฝุ่ น (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ (SO2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2), ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), ปริมาณค่าควนัดาํ )Opacity(, 

ออกซิเจน (O2) โดยผูต้รวจสอบจากภายนอกบริษทั ทุก ๆ 6 เดือน 

  

ข้อพพิาทหรือการถูกฟ้องร้องเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม และแนวทางแก้ไขข้อพพิาทดงักล่าว 

กู๊ดเยยีร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2559 จากชุมชนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทางบริษทัได้

ทาํหนงัสือเพ่ือตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสาํนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อย

แลว้ 

 

 2.4 งานท่ียังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานท่ีมีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน 

  - ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

3.1 ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 

(1) ความเส่ียงด้านการเงิน 

บริษทัตอ้งเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากสินเช่ือ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการท่ีบริษัทมีรายได้จากการขาย

ต่างประเทศ และรายการซ้ือจากต่างประเทศท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากบริษทัมีเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีฝากไวก้บัสถาบนัการเงินและเงินลงทุนอ่ืน ความเส่ียงจากสินเช่ือเกิดข้ึนจากการขาย

เช่ือและเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน บริษทัไม่มีนโยบายในการใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงอนัเกิดจาก

ความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารอาจพิจารณาเลือกใชสั้ญญาแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเป็นเฉพาะกรณี 

 

บริษทัไดด้อกเบ้ียรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะส้ัน บริษทับริหารความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนและอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั 

 

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากบริษทัมีลูกคา้จาํนวน

มากรายท่ีครอบคลุมถึงลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภค ฝ่ายบริหารเช่ือว่าไม่มีความเส่ียงจากการให้

สินเช่ือในลูกหน้ีการคา้มากไปกวา่จาํนวนท่ีสาํรองไวเ้ผือ่การเรียกชาํระหน้ีไม่ได ้

 

บริษทัไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษทัฝาก

เงินไวก้บัสถาบนัทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษทัจะจาํกดัความเส่ียงโดยการกระจายเงินฝาก

ไม่จาํกดัเฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหน่ึง และสําหรับเงินสดส่วนเกินจะนาํไปลงทุนในเงินลงทุนท่ีมีความเส่ียง

ตํ่าหรือเงินลงทุนท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงท่ีครบกาํหนดชาํระ 90 วนั บริษัทไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ดงักล่าว  

 

(2) ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ  

บริษทัจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต ทั้งจากผูค้า้ในประเทศและต่างประเทศ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผง

คาร์บอนดแ์บลค็ เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภณัฑต่์าง ๆ เป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตยางรถยนต ์ซ่ึงวตัถุดิบในแต่ละ

ชนิดสามารถจดัหาไดจ้ากผูผ้ลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการจดัหา

วตัถุดิบและติดตาม ประเมินผล การบริหารการใชว้ตัถุดิบอยา่งเป็นระบบ และจดัทาํแผนรองรับกรณีเกิดภาวะการขาด

แคลนวตัถุดิบ หรือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ บริษทัร่วมมือกบับริษทัในเครือกู๊ดเยยีร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือ

ป้องกันและบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบและการผนัผวนของราคาวตัถุดิบร่วมกัน ซ่ึงจาก

ความร่วมมือกนัน้ี ทาํให้บริษทัมีความมัน่ใจในแผนรองรับปัญหาและความเส่ียง และมัน่ใจว่าสามารถรับมือกรณีเกิด

การขาดแคลนวตัถุดิบได ้ซ่ึงจะลดความเสียหายต่อการผลิตของบริษทั 
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(3) ความเส่ียงด้านการตลาด 

 

(ก) ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ )Original Equipment Market : OEM)  

ความเส่ียงดา้นการตลาดของตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์ คือ การแปรผนัตามตลาดรถยนต ์ซ่ึงความ

ตอ้งการใชย้างรถยนตข์องตลาด  OEM ข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตรถยนตข์องผูป้ระกอบธุรกิจยานยนตท่ี์มีฐาน

การผลิตในประเทศ  

 

แมว้า่ตลาดน้ีจะมีอตัรากาํไรไม่มากเท่าตลาดยางรถยนตท์ดแทน แตก็่มีความสาํคญัต่อกู๊ดเยยีร์ ประเทศไทย 

เพราะผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนยางใหม่ท่ีเป็นแบรนดแ์ละชนิดเดียวกบัท่ีติดมากบัรถยนต ์ 

 

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ท่ีรัฐบาลไดเ้ร่ิมนาํมาใชใ้นปี 2559 อาจมีผลกระทบใหย้อดจาํหน่ายรถยนตใ์น

ประเทศไทยลดลง และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด OEM นอกจากน้ี ความเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจ

ระดบัโลกถดถอยและความไม่แน่นอนของยอดขายในประเทศในปี 2559 อาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการ

ยางของตลาดรถยนตโ์ดยรวมในอนาคต ซ่ึงกู๊ดเยยีร์ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงในจุดและไดว้างแผนบริหาร

จดัการความเส่ียงดว้ยการเพ่ิมยอดจาํหน่ายในตลาดอ่ืน รวมถึงการหาฐานลูกคา้ในอนาคตของตลาด OEM 

เพ่ิมมากข้ึน 

 

(ข) ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) 

ความตอ้งการใชย้างรถยนตใ์นตลาดยางรถยนตท์ดแทน    (Replacement Market) ข้ึนอยูก่บัปริมาณรถยนตท่ี์

ยงัคงใชง้านอยู ่ซ่ึงมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละปี    ตลาดยางรถยนตท์ดแทนถือเป็นรายไดห้ลกัของ

บริษทัเน่ืองจากเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีอตัรากาํไรท่ีสูงกวา่ตลาด  OEM ดงันั้นตลาดยางรถยนต์

ทดแทนจึงมีภาวะการแข่งขนัท่ีสูงมาก  นอกจากน้ีจาํนวนผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายยางรถยนตใ์นประเทศไทยมี

จาํนวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทาํใหก้ารแขง่ขนัทวคีวามรุนแรงมากข้ึน   โดยเฉพาะการเขา้มาทาํตลาดของยางรถยนต์

ระดบัรอง ซ่ึงใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนัทางราคาทาํใหภ้าวะการแขง่ขนัในตลาดยงัคงรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง อีก

ปัจจยัท่ีสาํคญัคือราคายางธรรมชาติท่ีสูงข้ึนซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดราคาขายปลีกยางรถยนต ์

นอกจากน้ีปัจจยัเส่ียงจากภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองยงัประเมินวา่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ

การเติบโตของตลาดในปี 2559 เพ่ือสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เก่าและใหม่ คือหวัใจหลกัในการ

เพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในตลาดยางรถยนตท์ดแทน กู๊ดเยยีร์จะมุ่งเนน้การยกระดบัของแบรนดแ์ละ

ผลิตภณัฑใ์นดา้นคุณภาพ นวตักรรม และความปลอดภยั ดว้ยเหตุน้ี เราจึงเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ิมการ

ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคและตวัแทนจาํหน่ายใหม้ากข้ึน และริเร่ิมแคมเปญส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนกัดีวา่ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงของกู๊ดเยยีร์ตอ้งควบคู่ไปกบับริการคุณภาพสูงเพ่ือให้

ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด ดงัน้ีเพ่ือเป็นการบริหารจดัการความเส่ียงในส่วนน้ี บริษทัจะเนน้การ

ขยายเครือข่ายกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ ซ่ึงจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกูด๊เยยีร์เป็นหลกั 

 ตลาดยางเคร่ืองบิน 

ปัจจยัเส่ียงสาํหรับตลาดยางเคร่ืองบินในส่วนของตลาดส่งออกเก่ียวเน่ืองกบัสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในทวปี

ยโุรปและทวปีอเมริกาซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเท่ียวบิน อยา่งไรก็ตาม  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  ธุรกิจ
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การบินมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีปริมาณการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ

อินเดีย ช่วยชดเชยการส่งออกในตลาดอ่ืน ปัจจุบนัความตอ้งการยางเรเดียลเพ่ิมมากข้ึนสาํหรับตลาดใน

ประเทศ  ซ่ึงบริษทับริหารจดัการความตอ้งการในส่วนน้ีดว้ยการนาํเขา้ยางประเภทดงักล่าวจากบริษทัในเครือ

ของกู๊ดเยยีร์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มน้ี 

 

(4) ความเส่ียงจากภัยอุทกภัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการดาํเนินงานของบริษัท 

กู๊ดเยยีร์มีความเส่ียงจากอุทกภยัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์น และการดาํเนินงานของบริษทัโดยตรง เน่ืองจากพ้ืนท่ี

ท่ีตั้งของโรงงาน อยูใ่นเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั เพ่ือป้องกนัผลกระทบ

จากความเส่ียงดงักล่าว กู๊ดเยียร์ไดด้าํเนินก่อสร้างกาํแพงกั้นนํ้ าโดยรอบโรงงาน และไดท้าํกรมธรรมป์ระกันภัยท่ี

ครอบคลุมความเสียหายต่ออาคาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคา้คงคลงัและความเสียหายท่ีเกิดจากการหยุดการดาํเนิน

ธุรกิจไวเ้รียบร้อยแลว้ อีกทั้ง การวางมาตรการในการป้องกนัและรับมือกบัอุทกภยัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

3.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้หลกัทรัพย์ 

 บริษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ท่ีจดทะเบียนและตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถือหุ้นของบริษทั

จาํนวนร้อยละ 66. 79 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่าย ดงันั้น บริษทัจึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั เดอะ กู๊ดเยียร์

ไทร์แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ในการดาํเนินกิจการและการบริหารงานของบริษทั บริษทัตอ้งอาศยัความร่วมมือ

กบับริษทั เดอะ กู๊ดเยยีร์ไทร์แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี จาํกดั ในดา้นเทคโนโลยใีนการผลิต เทคโนโลยทีางดา้นวตัถุดิบ 

การพฒันาผลิตภณัฑ ์การจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน การพ่ึงพานั้นบริษทัมีความ

เส่ียงในดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองถา้หากมีการเปล่ียนแปลงจากผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั  

มูลค่าสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์สาํคญั ดงัน้ี  

ประเภทสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี  

(พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

1) ท่ีดินและอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 650,976 ไม่มีภาระผกูพนั 

2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ 

บริษทัเป็นเจา้ของ 1,030,855 ไม่มีภาระผกูพนั 

3) เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 

บริษทัเป็นเจา้ของ 42,098 ไม่มีภาระผกูพนั 

4) ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 6,519 ไม่มีภาระผกูพนั 

5) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง บริษทัเป็นเจา้ของ 726,396 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  2,456,845  

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บนัทึกเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงไม่มีการคิด

ค่าเส่ือมราคาเน่ืองจากมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั บริษทัใชว้ิธีเส้นตรงในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยทุ์ก

ประเภท บริษทัไดป้ระมาณอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 44 ปี 

อาคาร 10 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนทนัที 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของ การปรับปรุง

ให้ดีข้ึนอยา่งสาํคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะ

ทาํใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกวา่การใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกั

จะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง กาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่าย

คาํนวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (สิทธิบัตร สัมปทาน ลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า) 

-ไม่มี- 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  

5.1 คดทีีอ่าจมผีลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษทัไม่มีคดีซ่ึงอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด รวมทั้งไม่มีคดีท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน 

ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด 

5.2 คดทีีก่ระทบต่อการดาํเนินธุรกจิอย่างมนีัยสําคญั (ไม่สามารถประเมนิเป็นตวัเลขได้) 

บริษทัไม่มีคดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

5.3 คดทีีไ่ม่ได้เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบริษัท 

  บริษทัไม่มีคดีซ่ึงเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 
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6.  ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลสําคัญอืน่ 

 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป  

 

 ช่ือบริษัท บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

 ทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0107537001188  (เดิมเลขท่ี บมจ. 365) 

ประกอบธุรกจิ ผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถยนต ์ยางเคร่ืองบินสาํหรับตลาดในประเทศและ

เพ่ือการส่งออก และใหบ้ริการหล่อดอกยางเคร่ืองบิน 

 ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ และโรงงาน เลขท่ี 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหน่ึง   

  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 12120   

 จํานวนพนักงาน 841 คน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

 โทรศัพท์ 0-2909-8080-8   

 โทรสาร 0-2909-8097 

 โฮมเพจ www.goodyear.co.th 

ทุนจดทะเบียน 74,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

ทุนเรียกชําระแล้ว 74,000,000 บาท 

หุ้นสามัญ 7,400,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

 รายละเอยีดนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10  

-ไม่มี- 

 

 รายละเอยีดของบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

ผูส้อบบญัชี   นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

179/74-80 ถนนสาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2344-1000 หรือ 0-2286-9999 

โทรสาร 0-2286-5050 

ท่ีปรึกษากฎหมาย   บริษทั ติลลิกีแอนดกิ์บบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

    อาคารศุภาลยัแกรนดท์าวเวอร์ ชั้น 26 เลขท่ี 1101  

    ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

    โทรศพัท ์0-2653-5555 โทรสาร 0-2653-5678 

 

6.2 ข้อมูลสําคัญอืน่  -ไม่มี- 

http://www.goodyear.co.th/
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ส่วนที ่2 

การจดัการ และการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้ว 

 

จาํนวนทุนจดทะเบียน   74,000,000 บาท 

จาํนวนทุนชาํระแลว้  74,000,000 บาท 

หุน้สามญั     7,400,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ             10 บาท  

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน                   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั  GYT 

  

 หุ้นประเภทอืน่ทีม่สิีทธิหรือเงือ่นไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 

 -ไม่มี- 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น 

 

-ไม่มี- 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

  กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วนัท่ี 20 กนัยายน 2559  

ลาํดบั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

1. The Goodyear Tire & Rubber Company 4,942,418 66.79 

2. BNP Paribas Securities Services, London Branch 431,900 5.84 

3. บริษทั บุญเพ่ิมพนู จาํกดั 419,160 5.66 

4. บริษทั ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จาํกดั 209,864 2.84 

5. บริษทั ศรีพ่ีนอ้ง จาํกดั 208,240 2.81 

6. บริษทั บุญทรง จาํกดั 141,900 1.92 

7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 87,100 1.18 

8. บริษทั เตชะไพบูลย ์จาํกดั 73,480 0.99 

9. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 70,900 0.96 

10. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 33,400 0.45 
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หมายเหตุ:  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก และThailand Securities Depository 

Company Limited for Depositors เป็นการถือแทนผูล้งทุนโดยผา่นทางผูฝ้ากท่ีเป็นสมาชิกของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 225 ถึงมาตรา 228 

 7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

  

  -ไม่มี- 

 

 7.4 การจ่ายเงนิปันผล 

 

การจ่ายเงินปันผลใดๆ ของบริษทัจะตอ้งกระทาํภายในกาํหนด 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมของผู ้

ถือหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ บริษทัจะแจง้การประกาศจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้หรือตีพิมพป์ระกาศการ

จ่ายเงินปันผลทางหนงัสือพิมพ ์เงินปันผลระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามจาํนวนของหุน้และมีจาํนวนเท่ากนั 

 

  อตัราการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั  

ปี 2559 2558 2557 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 280 385 238 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 37.77 52.09 32.05 

อตัราเงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) 20 20 20 

อตัรา Dividend Yield 4.85% 4.65% 4.63% 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ 

(%) 53% 38% 

62% 

เงนิปันผลจ่ายรวมทั้งส้ิน (ล้านบาท) 148 148 148 
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8. โครงสร้างการจดัการ  

 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีกรรมการรวม 9 ท่าน ดงัน้ี 

c ตําแหน่ง 

  

1. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

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

3. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน ์ กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

4. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี (Mr. Christopher Delaney) 

    (แต่งตั้งเม่ือ 25 เมษายน 2559 การประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 3/2559) 

กรรมการ 

5. นายโอลิเวอร์ โกลล ์(Mr. Oliver Gloe)  

    (แต่งตั้งเม่ือ 25 เมษายน 2559 การประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 3/2559) 

กรรมการ 

6. นายวฮีอง เคก็ (Mr. Wee Hong Kek) 

    (แต่งตั้งเม่ือ 25 เมษายน 2559 การประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 3/2559) 

กรรมการ 

7. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเยบ็ ซู ชวน 

    (Mr.Yeap Swee Chuan) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

    (แต่งตั้งเม่ือ 26 เมษายน 2559 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้

คร้ังท่ี 48) 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

 

หมายเหตุ  (1) คุณสมบติัของกรรมการบริษทัปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

(1) กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

นายฟินบาร์ โรแลนด ์โอคอนเนอร์ และนายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

 (2)  โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการ 

(ก) กรรมการอสิระ 

 บริษทัแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนคณะกรรมการ กรรมการอิสระของบริษทัณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
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1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2. นายเยบ็ ซู ชวน 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

2. นายเยบ็ ซู ชวน กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

1. นายเยบ็ ซู ชวน  ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

2. ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

3. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

4. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

 

8.2 ผู้บริหาร 

รายช่ือและตําแหน่งของผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการบริหาร (General Manager Aviation-Asia Pacific) 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

  

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวณภทัร ธัญญกุลสัจจา ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2556 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความ

เก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกนั 

รวมถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัการทาํหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการ

ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัเท่านั้นท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงิน สาํหรับปี 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ประธานกรรมการ 500,000 บาท  

- กรรมการอ่ืนท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยและไม่ไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั ท่านละ  350,000 บาท  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท  

- ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  100,000 บาท 
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- กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 75,000 บาท  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้รวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืนแลว้ โดยไดรั้บอนุมติัจาก

การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 48 วนัท่ี 26 เมษายน 2559  

 

 (2)    ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน -ไม่มี- 

 

8.5  บุคคลากร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

(1) จาํนวนพนกังาน 

บริษทัมีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน  841 คน  

 

)2(  จาํนวนพนกังานแต่ละสายงาน 

พนกังานประจาํสาํนกังาน  185 คน  

พนกังานประจาํฝ่ายผลิต              656           คน 

 

(3) ผลตอบแทนรวมของพนกังาน ในปี 2559 เป็นจาํนวน 576 ลา้นบาท0

1 

(4) นโยบายในการพฒันาพนกังาน  

 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานของบริษทั อนัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการนาํมา

ซ่ึงทีมท่ีดีท่ีสุดและมีความสามารถ ซ่ึงนํามาสู่การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน อีกทั้ งยงัเป็นกลยุทธ์ในการขับเคล่ือน

องค์กรของกู๊ดเยียร์ทั่วโลก บริษัทให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับ

ความสามารถ ความรู้ ทกัษะเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

  

                                                           
1 งบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 13 หน้า 30 
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9.    การกาํกบัดูแลกจิการ 

  

 9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

   

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) มีนโยบายการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษทัจดทะเบียนปี 2555 ประกาศโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยจ์าํนวน 5 หมวด ดงัน้ี 

• สิทธิของผูถื้อหุน้ 

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

• บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

• ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัปฏิบติัตามปรัชญาองค์กรท่ีตราไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัสําหรับการ

ปฏิบติังานของเดอะกู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด ์รับเบอร์ คอมปะนี ทัว่โลก ซ่ึงคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ฉบบัน้ีช่วยให้พนักงานของเราเขา้ใจว่าบริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยมาตรฐานระดบัสูงและปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต 

และเป็นธรรมเพ่ือคงไวซ่ึ้งช่ือเสียงท่ีดีของเรา ควบคู่ไปกบัคุณค่าท่ีเรายึดถือ คือ การดึงดูด พฒันา และคงไวซ่ึ้งทีมท่ีดี

ท่ีสุดขององคก์ร การดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ผูบ้ริโภค หุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ และการดาํเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน และเหนือกว่าความคาดหมายเพ่ือนํามาซ่ึงผลตอบแทนท่ีดี โปรดดูข้อมูล

เพ่ิมเติมท่ี http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/ 

พนกังานของเราทัว่โลก ยดึถือหน่ึงในคุณค่าของกู๊ดเยยีร์ท่ีสาํคญัร่วมกนัประการหน่ึง คือ การปฏิบติังาน

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะอยูใ่นขณะทาํธุรกรรมสาํคญัของบริษทั การเขา้ร่วม

ประชุมสาํคญั หรือแมก้ระทัง่การเขา้ร่วมสัมนาทางธุรกิจท่ีไม่เป็นทางการก็ตาม 

นอกจากน้ี ในฐานะท่ีเป็นบริษทัในเครือของเดอะกู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี บริษทัอเมริกนั 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย Sarbarnes Oxley Act (SOX) ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานจริยธรรมระดบัสูงและการกาํกบัดูแล

การรายงานทางการเงิน 

 

 9.2 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 

บริษัทมีคณะกรรมการ  และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ ง ส้ิน 3 ชุด  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) คณะกรรมการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั โปรดดูหวัขอ้ท่ี 8.1 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 

1. เป็นผูน้าํและบริหารบริษทัตามวสัิยทศัน์งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้  

3. พิจารณาอนุมติัรายการท่ีสําคญั เช่น โครงการลงทุนใหม่ หรือการซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีมีสาระสําคัญตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และ

การดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
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4. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

5. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการให้

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และการติดตามผล 

6. คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจอนุมติัรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทั  

(2) กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัแก่พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใดท่ีทาํกิจการให้กับ

บริษทั โดยจะเป็นผูท้าํการประจาํหรือไม่ประจาํก็ได ้

(3) กาํหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน

หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ในการเขา้ทาํรายการต่อไปน้ี ให้พิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอยา่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ังโดยกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าไวต้ลอดทั้ง

ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียก

ประชุมและกาํหนดวาระการประชุมตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และจดัส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัเพ่ือใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษามา

ก่อนล่วงหนา้ 

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหนา้ท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ยา่งเพียงพอ

สําหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสําคญัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

ถือหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม องคป์ระชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั องคป์ระชุมประกอบดว้ย

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม 

กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง 

เลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการและประสานงานกบัคณะกรรมการ 

จดัประชุม และจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม ทะเบียนกรรมการ สนบัสนุนติดตาม

ใหค้ณะกรรมการสามารปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เป็นศูนยก์ลางในการ

ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ ติดตามใหอ้งคก์รมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษทักาํหนดใหก้รรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เม่ือเข้าดํารงตําแหน่ง หรือเม่ือ

เปล่ียนแปลง และใหท้บทวนขอ้มลูทุกปีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร

ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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การปฐมนิเทศ การอบรม และพฒันาความรู้กรรมการ 

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะไดรั้บทราบขอ้มลูของบริษทั กฎระเบียบ และขอ้มลูธุรกิจของ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการไดพ้ฒันา

ความรู้ต่อการทาํหน้าท่ีโดยเห็นว่ากรรมการควรได้รับการอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษทัไทย (IOD) อยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตรพ้ืนฐาน 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และทั้งคณะปีละ 1 คร้ัง (Self-Assessment) 

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัท่ีกาํหนดไว ้โดยมี

หวัขอ้ในการประเมิน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  แบบประเมินตนเองของกรรมการ 

 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

(2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ 

(4) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

(7) การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 

(8) การปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ  

 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูหวัขอ้ท่ี 8.1 

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งงานหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดงักล่าวรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โปรดดูหวัขอ้ท่ี 8.1 

กรรมการสรรหาและธรรมภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีกรรมการขอลาออกก่อนครบ

วาระการดาํรงตาํแหน่ง ให้แจง้ต่อบริษทัล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทน

ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่ง 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีดงันี้ 

1. ประเมินและคดัเลือก หรือแนะนาํคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการคดัเลือกกรรมการ 

2. จดัทาํหลกัการในการคดัเลือกกรรมการใหม่ และคดัและจดัหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการ 

3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็นกรรมการท่ีอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาและทาํความเห็นให้กบัคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้าง ขนาดและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

รวมถึงทกัษะของคณะกรรมการ เพ่ือประสิทธิของคณะกรรมการทั้งหมด 

5. คดัเลือกกรรมการผูต้อ้งสับเปล่ียนตวั ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ 

7. พฒันาและทบทวน อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง หลกัปฏิบติังานและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ 

8. พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัธรรมาภิบาลเป็นคราวๆ ไป 

9. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัรายงานประจาํปี เก่ียวกบักิจกรรมของคณะกรรมการ 

10. ทาํหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมอบหมายโดยคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป  

 

(ง) คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) 

 

กรรมการบริหารมีหน้าท่ีดาํเนินการและจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการอ่ืนเป็นกรรมการบริหารรายช่ือกรรมการบริหารในปี 2559 ประกอบไป

ดว้ย 

1. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ กรรมการบริหาร (General Manager Aviation Tires-Asia 

Pacific) 
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9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

  

(1) กรรมการอสิระ 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดเพ่ือให้ความเห็นอนัเป็นอิสระเก่ียวกบักิจการท่ีสําคญัของบริษทั บริษทัมีกรรมการอิสระจาํนวนสามท่านจาก

กรรมการจาํนวนเกา้ท่าน หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 33.33 ตามจาํนวนขั้นตํ่าท่ีกาํหนด กรรมการอิสระของบริษทัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

2. นายเยบ็ ซู ชวน 

3. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

 

บริษัทได้กาํหนดคุณสมบัติกรรมการอสิระไว้ดงันี ้

1. ไม่มีธุรกิจหรือการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน 

2. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี

ใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทั

ร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั นอกจากน้ี จะตอ้งไม่เป็นท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจาํจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน และการบริหารงานใน

บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

5. ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

6. ตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

(2) กระบวนการสรรหากรรมการ 

บริษทัคดัเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอช่ือ เม่ือไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล และคณะกรรมการบริษทัแลว้ จากนั้นผูถื้อหุน้จะเป็นผูพิ้จารณาและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการของบริษทั ผูล้งทุนราย

ย่อยสามารถใชสิ้ทธิของตนในการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มี

จาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ ธุรกิจ ซ่ึงเป็นตวัแทน

ของผูถื้อหุน้ จาํนวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากบัหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของคณะกรรมการ  

 

การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระทาํในการประชุมผูถื้อหุน้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. หน่ึงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้เท่ากบัหน่ึงหุน้ 

2. การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีการออกสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หรือคราวละหลาย ๆ  คน

ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตามจาํนวนหุ้นท่ี

ถืออยู ่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนท่ีไดรั้บเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น 
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ทั้งน้ี บริษทักาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและโปร่งใสตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกนั ดว้ยการใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการล่วงหน้า เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้

ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการของบริษทั และเพ่ือคดัสรรบุคคลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั

โดยไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.goodyear.co.th/news และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารเป็นผูส้รรหาผูบ้ริหารเม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

  

 บริษทัไม่มีการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูในส่วนน้ี 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นอยา่งยิง่ พนกังานทุกระดบัของบริษทั 

จะต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างระมัดระวงั จะต้องรักษาข้อมูลและเอกสารของบริษัทไม่ให้เปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอกได ้โดยจะตอ้งใหอ้ยูใ่นกรอบหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น  

 

หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั นาํขอ้มลูภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทั ไปเปิดเผย

หรือใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั ขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวขอ้งจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ข้อมูลท่ีสําคญัจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้กับผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นไปตามกฎและระเบียบของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

• ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน 

เปิดเผยขอ้มลูภายในอนัมีสาระสาํคญัเก่ียวกบักู๊ดเยียร์ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่

มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

• หา้มไม่ใหผู้บ้ริหาร พนกังาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มลูภายใน

ใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตวั หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูอ่ื้นเพ่ือผลประโยชน์

ทางการเงินของผูอ่ื้น และ 

• หา้มไม่ใหผู้บ้ริหาร พนกังาน และ ผูอ้าศยั หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบ

ขอ้มูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  ,ซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยข์องกู๊ดเยียร์แทนตนเอง หรือแนะนาํให้ผูอ่ื้น

เพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญ เช่น ผล

ประกอบการรายไตรมาส หรือประจาํปีเก่ียวกบักู๊ดเยยีร์เปิดเผยต่อสาธารณชน 

  

http://www.goodyear.co.th/news
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาอนุมติัผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในท่ีประชุมคร้ังท่ี 1/2016 และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู้

ถือหุน้คร้ังท่ี 48 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 โดยพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จาํกดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํ

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 2552 – 

2554) 

2. นายวเิชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัปี 

2556-2558) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 (บาท) 

ค่าสอบบญัชี 1,700,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ  ไม่มี 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดใีนเร่ืองอืน่ ๆ 

 

(1) รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 

 

• รายละเอยีดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลในปี 2558 

ช่ือสกลุ คณะกรรมการ 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าประชุม/

จาํนวนคร้ัง

จดัการประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้า

ประชุม/จาํนวน

คร้ังจดัการประชุม 

คณะกรรมการ

สรรหาและธรร

มาภิบาล 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้า

ประชุม/จาํนวน

คร้ังจดัการประชุม 

การประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นคร้ังที ่48 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้า

ประชุม/จาํนวน

คร้ังจดัการประชุม 

การประชุม

วสิามญัผู้ถือหุ้น

คร้ังที ่1/2559 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้า

ประชุม/จาํนวน

คร้ังจดัการ

ประชุม 

ดร.ธีระพร ศรีเฟ่ือง

ฟุ้ ง 

8/8 - 5/5 1/1 1/1 

นายฟินบาร์ โอคอน

เนอร์ 

8/8   1/1 1/1 

นายพิพฒัน์ 

วรพิพฒัน์ 

8/8 - 5/5 1/1 1/1 

นายคริสโตเฟอร์ 

เดอลานี* 

5/8   1/1 1/1 
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นายโอลิเวอร์ 

โกลล*์* 

7/8   1/1 1/1 

นายวฮีอง เคก็*** 7/8   1/1 1/1 

นายอรรถพร ข่าย

ม่าน 

8/8 7/7 - 1/1 1/1 

นายเยบ็ ซู ชวน**** 7/8 6/7 4/5 1/1 1/1 

นางสาวชนาพรรณ 

จึงรุ่งเรืองกิจ***** 

5/8 4/7 3/5 1/1 1/1 

หมายเหตุ:  *นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี ได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการ เม่ือ 25 เมษายน 2559 ท่ีประชุม

คณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2559 แทนนายมาร์ค จนัดราน ราวุนนีท่ีลาออก และไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2559 เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน 

 **นายโอลิเวอร์ โกลล ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือ 25 เมษายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 3/2559 แทนนายลีอนัโดร อาร์กิเบท่ีลาออก  

 ***นายวฮีอง เคก็ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือ 25 เมษายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ัง

ท่ี 3/2559 แทนนายเควก ไค่ วตัตท่ี์ลาออก  

 ****นายเยบ็ ซู ชวน ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2559 และคณะกรรมการชุดย่อย 

เน่ืองจากติดภารกิจเร่งด่วน 

 *****นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ไดรั้บการแต่งตั้งในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 48 เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2559 

 

 (2) รายงานผลการปฏิบัติความคบืหน้าการปฏบิัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที ่ 5 หมวดตามทีต่ลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเป็นแนวทางไว้  

 

• สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัตระหนักถึงความสําคญัและให้ความเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วน

แบ่งในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มลูของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลและแจง้รายละเอียดสถานท่ี วนั และเวลา ท่ีจะจดั

ประชุม และให้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระหรือเร่ืองท่ีจะตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมครบถว้น โดยบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือ

นัดประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูถื้อหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนวนัประชุม 14 วนั แล

ประกาศหนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน 3 วนัติดต่อกนัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชุม ก่อนการประชุมสามญัประจาํปี

ของผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ร่วมเสนอวาระการประชุม และส่งคาํถามท่ีประสงคจ์ะให้บริษทัช้ีแจงใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ไปยงับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  
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ในวนัประชุมบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทัทุกท่าน รวมทั้งกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น และบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมสามารถ

ตรวจสอบไดง่้ายในภายหลงั อีกทั้ง ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ไดซ้ักถามขอ้สงสัย ซ่ึง

กรรมการของบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซักถามในวนัประชุมตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้และผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงเห็นชอบ

ในทุกวาระ บริษทัเผยแพร่มติท่ีประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัจาก

วนัประชุม  

 

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 

บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดัสรรเวลาการประชุมและให้

โอกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ถามคาํถามและใชสิ้ทธิในการเลือกกรรมการ  

 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการมอบอาํนาจให้ตวัแทนมาประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงแทนได ้โดยสามารถเลือกมอบ

อาํนาจใหแ้ก่กรรมการอิสระเป็นตวัแทนในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ และบริษทัไดแ้นบประวติัของ

กรรมการอิสระไปพร้อมกบัเอกสารการแจง้ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ในระหว่างการประชุม บริษทัไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั ในการแต่งตั้ง

กรรมการของบริษทั บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

 

• การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 

บริษทักาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ ดงัน้ี 

- แนวทางการปฏิบติัต่อคู่แข่งท่ีเป็นธรรม โดยบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ รวมถึงการศึกษา

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของบริษทัคู่แข่ง บริษทัจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรม

สูงสุด  

- นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน บริษทักาํหนดนโยบายต่อตา้นการติดสินบน 

รวมถึงมีการฝึกอบรมให้กบัพนักงานระดบัปฏิบติัการ ผูบ้ริหาร ในทุกปีในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ ซ่ึง

นโยบายดังกล่าวกาํหนดข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States 

Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) และพระราชบญัญติัการติดสินบนแห่งราชอาณาจกัรโดย “ห้ามมิให้ผู้ร่วม

ค้า ตัวแทน ผู้ จัดจาํหน่าย ของกู๊ดเยียร์เสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับเงินโดยวิธีใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม 

รวมถึงเสนอให้ หรือให้ หรือยอมจะรับ หรือรับส่ิงมีค่าใด ๆ  แก่หรือจากบุคคลใดในสถานท่ีใด ๆ ในโลกเพ่ือให้

ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม กู๊ดเยียร์จะยอมเสียโอกาสทาง

ธุรกิจใด ๆ หากโอกาสทางธุรกิจน้ันจะสามารถได้มาก็แต่โดยการให้เงินท่ีไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ติด

สินบน ให้ของขวญั คืนเงินเพ่ือเป็นส่วนลด ให้เงินใต้โต๊ะ หรือให้ส่ิงจูงใจในทาํนองเดียวกัน” 

- คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตของบริษทั ผา่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง  

- บริษทัจดัให้มีช่องทางร้องเรียนกลาง เพ่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเร่ืองท่ีสงสัยว่าขดัแยง้ หรือ

ขดัแยง้กบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ  
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โปรดดูขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ี http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/  หรือติดต่อผา่นเลขานุการบริษทั 

ตามท่ีอยูใ่น http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp 

- ผูแ้จง้ขอ้มูลจะไดรั้บความคุ้มครอง และขอ้คาํถาม หรือขอ้ร้องเรียนจะไดส่้งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ดาํเนินการพิจารณาแกไ้ขต่อไป 

 

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ  ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

รวมถึงการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกดว้ย เช่น แบบ 56- 1,  รายงานประจาํปี และงบ

การเงิน เพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มลูอยา่งทัว่ถึง 

 

ในรายงานประจาํปี บริษทัไดเ้ปิดเผยบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย

ทุกชุด จาํนวนคร้ังของการประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา รวมทั้ง เปิดเผย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัดว้ย ประวติัของคณะกรรมการแต่ละท่าน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และได้

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์โดยราคาและ

เง่ือนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาํเป็น 

ทุกคร้ังเม่ือมีรายการเกิดข้ึนบริษัทจัดให้มีคู่ มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงประกอบไปด้วย

รายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีพนักงานของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบติั ในฐานะพนักงาน ผูบ้ริหาร ซ่ึงครอบคลุมทั้งกฎหมาย 

จริยธรรม และนโยบายของบริษทั พร้อมทั้งรายงานให้ทางบริษทัทราบ ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะมีการ

ละเ มิดกฎหมา ย จริยธรรม และนโยบายของบริษัท ดัง กล่า ว  บ ริษัทได้จัดใ ห้ มีกา ร เ ปิด เผย ข้อ มูล ไว้ท่ี  

http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/ บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรม และส่งเสริมการปฏิบติัตามคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ในรูปแบบ Online Training เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน ผู ้บริหารทุกคนตระหนักถึง

ความสาํคญัของการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว 

กรณีมีการทาํรายการระหว่างกนั หรือการซ้ือขายสินทรัพยท่ี์มีขนาดรายการเป็นสาระสาํคญัตามหลกัเกณฑ์

ท่ีตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด คณะกรรมการจะตอ้งพิจารณา

รายการดงักล่าว รวมถึงเปิดเผยรายการนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามเกณฑท่ี์กาํหนด 

  

http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
http://www.goodyear.com/businessconductmanual/#/8/
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 

บริษทัพฒันารูปแบบการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกา้วสู้ผูน้าํของอุตสาหกรรมท่ีมีคุณประโยชน์ต่อพนกังานของ

บริษทั ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัคาํนึงถึงแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม ตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ คือ 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 2) การต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5) ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 6) การดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัไดด้าํเนินการในส่ีดา้นหลกั คือ  

บุคลากร สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน 

และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัให้ความสนับสนุนวฒันธรรมความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งในขณะปฏิบติังาน และนอกเวลางาน 

ประสานไปกบัการเรียนรู้นโยบายของกู๊ดเยยีร์ท่ีตอ้งปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหค้วามเคารพต่อกนั 

ผลิตภัณฑ์ สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อ

ผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง และเป่ียมไปดว้ยนวตักรรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

และเป็นผูน้าํในตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีเราเลือก ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หลกัของบริษทั เพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงจะ

สะทอ้นกลบัมาสู่การเติบโตอยา่งแขง็แกร่งของบริษทั 

ส่ิงแวดล้อม สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัเป็นส่วนหน่ึงท่ีกระตุน้ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มไปยงัลูกคา้ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ชุมชน และคู่คา้ของ

บริษทั ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัสะทอ้นถึงความรับผดิชอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทัท่ีมุ่งสู่การเติบโตอยา่งยัง่ยนื  

ชุมชน สะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานโดยการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

กู๊ดเยียร์ให้การสนันสนุน และมุ่งรณรงค์ด้านความปลอดภัย เด็กและครอบครัว การบริการด้านการศึกษา และ

สุขอนามยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณค่าท่ีบริษทัยดึถือ  

10.2 การดาํเนินงาน 

 (1)  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีบริษัทให้ความสําคัญ 

• พนกังาน     

• ชุมชน 

• ตวัแทนจาํหน่าย ผูบ้ริโภค 

• ภาครัฐ 

• ผูถื้อหุน้ 
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• ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

• ส่ือสารมวลชน 

• NGO 

 

(2) การดาํเนินงาน 

• ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 พนัธกิจของบริษทัท่ียดึถือ คือ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน การสนบัสนุนสุขภาพอนามยัท่ีดี และ

ความปลอดภยัทั้งในและนอกเวลางาน ในฐานะองคก์รท่ีมีการดาํเนินงานทัว่โลก บริษทัจะดาํเนินธุรกิจดว้ยมาตรฐานจริยธรรม 

และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

  ในการดาํเนินงาน บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื บริษทัปรารถนาใหพ้นกังานของบริษทัอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยั และมัน่คง เราจึง: 

 -  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และกฏหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการปฏิบติัตาม

มาตรฐานขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของกู๊ดเยยีร์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการปฏิบติังานทัว่โลก 

-  พฒันาการดาํเนินงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีพฒันาประสิทธิผลในการดาํเนินงานใหสู้งข้ึนเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพในการผลิต และผลิตภณัฑ ์

-  คาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการตดัสินใจ และการดาํเนินธุรกิจอยู่

เสมอ 

-  ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั เม่ือเก็บรักษาไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และสร้างความเขา้ใจร่วมกบัคู่คา้

เก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑต์ลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

- ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังาน โดยลดจาํนวนการใชน้ํ้ า การก่อใหเ้กิดของเสีย สภาพอากาศ การ

จาํกดัการปล่อยก๊าซ ควบคู่ไปกบักระบวนการนาํกลบัมาใชใ้หม่ การรีไซเคิล และการประหยดัพลงังานตลอดอายกุารใชง้านของ

ยาง 

-  สนบัสนุน และใหค้วามรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัสํานึกรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการ

อนุรักษพ์ลงังาน และการทาํใหท่ี้ทาํงานปลอดภยั และมีสุขอนามยัท่ีดี 

- จดัพิมพร์ายงานประจาํปีเก่ียวกบัเป้าหมายและความสาํเร็จดา้นความปลอดภยั อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

- บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัดา้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของพนกังานกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  - การเลือกปฏิบติั 

   กู๊ดเยียร์มีนโยบายต่อตา้นการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และรักษาไวซ่ึ้งสถานท่ีทาํงานท่ีปราศจากการ

ล่วงเกิน และการเลือกปฏิบติัโดยมิชอบ ดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทางเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รวมถึงการตั้งครรภ ์

อาย ุความพิการ หรือความแตกต่างดา้นอ่ืน ๆ พนกังานท่ีถูกล่วงเกิน หรือเลือกปฏิบติัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย มีสิทธิท่ีจะรายงาน

ถึงการถูกคุกคามดงักล่าวต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในสถานท่ีปฏิบติังานของตนไดท้นัที และการรายงานทุก

เร่ืองจะตอ้งถูกสอบสวนพิจารณา 

 

   - การจา้งงาน 
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พนักงานของบริษทัตอ้งเขา้ทาํงานโดยสมคัรใจ และห้ามไม่ให้มีการใชแ้รงงาน บงัคบั หรือการคา้แรงงาน

มนุษยทุ์กรูปแบบ  

-  การใชแ้รงงานเดก็ 

กู๊ดเยียร์มีนโยบายไม่ใชแ้รงงานท่ีผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้มี การใช้แรงงานเด็ก และห้ามใช้ประโยชน์จาก

แรงงานเด็กอยา่งเอาเปรียบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัยงัสนบัสนุนโครงการฝึกงานของนักศึกษา และโครงการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- เสรีภาพในการเขา้ร่วมองคก์รต่าง ๆ  

พนกังานมีสิทธ์ิเลือกท่ีจะเขา้ร่วมในองคก์รใดๆ (เช่น สหภาพแรงงาน) หรือถอนตวัจากองคก์รท่ีเขา้ร่วมได ้

พนักงานทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย และมีสิทธิในการเขา้ร่วมเจรขอ้ตกลง

เก่ียวกบัสภาพการจา้งได ้โดยบริษทัใหก้ารสนบัสนุนการส่ือสารอยา่งเปิดกวา้ง รวมทั้งการพิจารณาจากทุกฝ่าย ทั้งน้ี พนกังานจะ

ไม่ถูกเลิกจา้ง คุกคาม หรือเลือกปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- ชัว่โมงการทาํงาน และค่าจา้ง 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใชท้ั้งหมด เก่ียวกบัค่าจา้งและชัว่โมงทาํงาน  

- ความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน 

บริษทัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัอาชิวอนามยั และความปลอดภยัของพนกังานอยูเ่สมอ ดว้ยการลดโอกาสใน

การเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจบ็ หรือความเส่ียงต่อสุขภาพของพนกังานในสถานท่ีทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายงดใชค้วาม

รุนแรงทุกรูปแบบ ซ่ึงถือเป็นขอ้หา้มอยา่งเดด็ขาดของบริษทั  

- คู่คา้ของบริษทั 

กู๊ดเยยีร์เลือกท่ีจะดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีปฏิบติัตาม มาตรฐานแรงงานในระดบัเดียวกนักบัมาตรฐานของ

บริษทั  

• พนัธสัญญาดา้นความซ่ือสัตย ์

- นโยบายดา้นจริยธรรมของบริษทั 

  บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรม ซ่ึงเช่ือมโยงกับพนัธกิจของบริษทัท่ีจะเป็นผูน้ําด้านความซ่ือสัตย ์และ

ส่ือสารชดัเจนไปยงัพนกังานของบริษทัในทุกระดบังานเพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

- คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

กู๊ดเยยีร์จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไว ้26 ภาษาสาํหรับพนกังานกู๊ดเยยีร์ทัว่โลก ซ่ึงคู่มือน้ีรวบรวม

มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอ้กฏหมายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนของบริษทัจะตอ้งรู้ เขา้ใจและ

ปฏิบติัตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าว พนกังานของบริษทัจะไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัเน้ือหาในคู่มือดงักล่าว 

ตั้งแต่แรกเร่ิมปฏิบติังาน รวมถึงการเรียนรู้เก่ียวกบัการรายงานขอ้กงัวลใหบ้ริษทัทราบ ทั้งน้ี พนักงานของบริษทัจะตอ้งผ่านการ

ฝึกอบรมในทุกปี 

- คู่มือจรรยาบรรณของผูจ้ดัหา 

  นอกจากบริษทัเองแลว้ กู๊ดเยียร์ยงักาํหนดให้ผูท่ี้ทาํธุรกิจกับกู๊ดเยียร์ ซ่ึงหมายถึงผูจ้ดัหา ผูรั้บเหมา องค์กร

ธุรกิจอ่ืนจะตอ้งอ่านและทาํความเขา้ใจจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ และระมดัระวงัในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ดงักล่าวจากเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยเฉพาะผูจ้ดัหาวตัถุดิบจะตอ้งใหค้าํรับรองวา่จะปฏิบติัตามมาตรฐานจรรยาบรรณดงักล่าว ซ่ึง

ครอบคลุมถึงการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สุขอนามยั ความปลอดภยั การใหข้องขวญั การใชแ้รงงานเด็ก 

และการคา้มนุษย ์

- การฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
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กู๊ดเยยีร์จดัให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 ท่ีผา่นมาใหก้บัพนกังานราย

เดือนทัว่โลก การฝึกอบรมมุ่งเนน้ถึงการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

รวมถึงกระบวนการประเมินความเส่ียงของบุคคลภายนอกท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ย พนกังานท่ีพบเหตุการณ์ หรือสงสัยวา่ไดพ้บ

เหตุการณ์ท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั จะตอ้งทาํการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวไปยงัสายด่วนจริยธรรมของบริษทั ซ่ึง

เป็นเบอร์โทรฟรีตลอด 24 ชัว่โมงตลอด 7 วนั หรือผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต พนกังานสามารถเลือกเปิดเผยตวัตนหรือไม่ก็ได ้ทุก

ข้อร้องเรียน จะได้รับการตรวจสอบและหากยืนยนัว่ามีการกระทาํฝ่าฝืนจริง ผูก้ระทาํผิดจะต้องถูกพิจารณาทางวินัยอย่าง

เหมาะสม ทั้งน้ี กู๊ดเยยีร์ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียนวา่จะไม่มีการกระทาํโตต้อบใด ๆ  

 ขอ้มลูดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต บริษทัไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ี 2.3 

 

10.3 การดาํเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อ CSR 

 

กู๊ดเยียร์ไม่มีขอ้ร้องเรียนช่วงก่อน และภายในปี 2559 จากชุมชนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยทางบริษทัไดท้าํหนงัสือเพ่ือ

ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานีและสาํนกังานเทศบาลเมืองคลองหลวงเรียบร้อยแลว้ 

 

ขอ้เรียกร้องทางดา้นอ่ืนท่ีเป็นประเดน็ขอ้พิพาททางกฎหมาย -ไม่มี- 

 

10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process)  

กู๊ดเยียร์ประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพทยต์าม

หลักการแปดข้อ โดยกู๊ดเยียร์มีคณะทาํงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2559 กู๊ดเยียร์ได้ทํากิจกรรมเพ่ือ

ประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี  

 

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ร่วมกบักระทรวงคมนาคม และมูลนิธิเมาไม่ขบั สานต่อการปลุกจิตสํานึกเร่ืองการขบัข่ีอย่าง

ปลอดภยัในโครงการ “ปีใหม่ปลอดภยัไม่พิการ” เพ่ือลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมอบนํ้ าด่ืม 

3,000 ขวดใหก้บัมูลนิธิเมาไม่ขบัเพ่ือนาํไปแจกจ่ายใหก้บัผูข้บัข่ี เป็นการสนบัสนุนใหข้บัข่ี 

อยา่งปลอดภยัระหวา่งการเดินทาง ก่อนหนา้น้ี กู๊ดเยียร์ยงัไดจ้ดัโครงการรูปแบบเดียวกนัข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ดว้ยการบริจาคอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพรถใหก้บัคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ วทิยาเขตระยอง 

 

อีกกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงในพ้ืนท่ี

การผลิตและเทคนิคความเป็นผูน้าํดา้นอาชีวอนามยัแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรจน์ในเดือน

พฤศจิกายน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัของกู๊ดเยยีร์ โดยปลูกฝังความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั

ในกลุ่มคนหนุ่มสาว กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ให้ความสาํคญักบักิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธ

กิจของบริษทักู๊ดเยยีร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จาํกดัสะทอ้นความมุ่งมัน่ของเราในการรักษาสวสัดิภาพและความปลอดภยั 

ตลอดจนการดูแลชุมชนทั้งขนาดเลก็และใหญ่ ไม่วา่เราจะอาศยัหรือปฏิบติังานท่ีใดก็ตามในประเทศไทย 

 

เรามีความยนิดีอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมงานกบัภาครัฐ ซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในประเทศไทย ทั้งน้ีกู๊ดเยยีร์มี

เจตจาํนงท่ีจะร่วมปลุกจิตสํานึกเร่ืองการขบัข่ีอย่างปลอดภยับนถนนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรม
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การตลาด และการมีส่วนร่วมในงานการกศุล ตลอดจนมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐ กู๊ดเยยีร์ไดแ้สดงจุดยนืท่ีชดัเจนใน

การปลุกจิตสาํนึกในเร่ืองความปลอดภยับนทอ้งถนนข้ึนอยา่งจริงจงัใหแ้ก่ผูข้บัข่ีในประเทศไทย 

 

โครงการต่างๆ  ทีมงานจากกู๊ดเยียร์ ซ่ึงรวมถึงตวัแทนฝ่ายขายและช่างเทคนิคยงัไดร่้วมกนัใหค้าํแนะนาํและให้ความรู้

ดา้นการดูแลรักษาและการใชย้างใหก้บัลูกคา้ อยา่งต่อเน่ือง 

10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัคอร์รัปช่ัน 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

 

นโยบายต่อตา้นการติดสินบนของกู๊ดเยยีร์กาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ 

นโยบายดงักล่าวหา้มไม่ใหพ้นกังาน คู่คา้ ตวัแทนจาํหน่ายของ กู๊ดเยยีร์ เสนอ ให้ รับ หรือยอมรับการจ่ายเงิน หรือของท่ีมีมลูค่าท่ี

ไม่เหมาะสมแก่หรือจากผูใ้ด การใหสิ้นบน ของขวญั การไดเ้งินคืน เงิน สินบนหรือการชกัจูงอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเพ่ือให้

ไดม้าหรือคงไว ้ซ่ึง ธุรกิจ หรือการไดเ้ปรียบทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม เราจะถอน ตวัจากโอกาสทางธุรกิจท่ีไดม้าดว้ยการจ่ายเงิน

ท่ีไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการคอร์รัปชนัในต่างประเทศ (FCPA) ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและตวัแทน รวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูมี้สัญชาติหรือพาํนกัอาศยัใน สหรัฐอเมริกา และ ผูท่ี้

ทาํงานในบริษทัลกูในต่างประเทศของ บริษทัสัญชาติสหรัฐอเมริกา บริษทั ไดจ้ดัทาํสายด่วนความซ่ือสัตยข์องกู๊ดเยยีร์ เพ่ือ

รายงานการประพฤติผดิท่ีน่าส่งสัย หรือการละเมิดนโยบายบริษทั กฎหมาย หรือระเบียบ 
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ทั้ งน้ี พนักงาน และผูบ้ริหารของบริษทัจะต้องผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการติดสินบน

ดงักล่าวตามหลกัสูตรออนไลน์ท่ีบริษัทกาํหนดเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการส่ือสารให้พนักงานรับรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านการ

ประชุมพนกังานประจาํเดือน 

ตามนโยบายดังกล่าว กาํหนดให้บริษัทจัดทาํ Due Diligence Checklist เพ่ือประเมินความเส่ียงของคู่ค้า 

ตวัแทนจาํหน่าย ท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกท่ีดาํเนินการในฐานะตวัแทนของบริษทั วา่มีลกัษณะการดาํเนินงานท่ีมีความเส่ียง 

หรือควรเฝ้าระวงัเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริต หรือการใหสิ้นบนหรือไม่ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบั

การห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ และไดม้อบหมายนโยบายแก่คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการ

สอบทานการควบคุมภายในของบริษทั การสอบทานรายงานของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก

ของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยในปีท่ีผ่านมา ผูต้รวจสอบภายในไดส้อบทานในเร่ืองของระบบการเบิกจ่าย

ค่าใชจ่้ายของบริษทั การบนัทึกและรับรู้รายได ้ระบบการจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทน การสอบทานระบบควบคุมภายใตก้ฎหมาย 

Sarbanes Oxley Act (SOX) ของสหรัฐอเมริกา (Internal Controls) และการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของ

บริษทั  
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและธรร

มาภิบาลแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่าง 

ๆ คือ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (2) การประเมินความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (4) ระบบสารสนเทศ

และการส่ือสารขอ้มูล และ (5) ระบบการติดตาม บริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้มี

การตั้งเป้าหมายการปฏิบติังานซ่ึงควรจะปฏิบติัไดจ้ริงและมีการวดัผลอยู่เสมอ มีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกันการกระทาํท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหวา่งพนกังานกบับริษทัใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติั  

 

ความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษทัให้ความสําคญัเร่ืองการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษทั มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการ

ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบดูแลและสอบ

ทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

ของผูบ้ริหาร โดยมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดต้ามแนวทางการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่าย 

 

บริษทัเช่ือมัน่วา่ ระบบควบคุมภายในองคก์รมีความเพียงพอท่ีจะป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั ความเส่ียงอนั

อาจเกิดจากกรณีท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ บริษทัไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ ท่ีเก่ียวกับ

ระบบควบคุมภายใน บริษทัมีระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 

บริษทัจึงกาํหนดภาระหน้าท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปในประเทศไทย บริษทัปฏิบติัตามนโยบายบญัชีอย่างสมํ่าเสมอ บริษทัไดจ้ดัเตรียมงบการเงินของบริษทั

ดว้ยความระมดัระวงัรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัให้มีการ

ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมี

ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือใหท้ราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ใช่

กรรมการบริหารเป็นผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่า

พอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 บริษทัตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้าํชับให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเปิดเผย
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ขอ้มูลท่ีครบถว้น ตามความเป็นจริง เช่ือถือได ้และทนัเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัและยึดถือ

ปฏิบติัมาโดยตลอด  

 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่จดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ือง

ดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั จึงไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้รวมทั้งภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มลูไดท่ี้ โทร. 0-2909-8080 อีเมล ์GYTH_COSC@goodyear.com หรือท่ี 

http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp 

 

 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

  -ไม่มี- 

 

 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั คือ Ms. Maxine Mae J. Escoto ตาํแหน่ง Internal Audit Manager 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การ

อบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว ทั้ งน้ีในการแต่งตั้ ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน บริษทัจะทาํการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

 

 

  

mailto:GYTH_COSC@goodyear.com
http://www.goodyear.co.th/about/investor_relations.asp
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามแนวทางการปฏิบติัการตรวจสอบภายในท่ีดีท่ี

กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการไดย้ึดหลกัดงักล่าวในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยไดก้าํหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจาํปี 2559 แก่คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น

ดงัน้ี 

 

1. กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

นายอรรถพร ข่ายม่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเยบ็ ซู ชวน   กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการตรวจสอบ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเตม็ในการเขา้ตรวจสอบและไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหารรวมถึงการเชิญให้

กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสม โดย ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน (Finance 

Director) ผูต้รวจสอบภายใน และ Financial Controllerได้เขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมกับผูต้รวจสอบ

บญัชีจากภายนอก คือ บริษทั ไพรส์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 7คร้ัง 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือตามท่ีร้องขอเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีจากภายนอก และ

สอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผูต้รวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในท่ีรายงานต่อกรรมการ

บริษทั 

 

5. คาํถามและขอ้สงสยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการช้ีแจงและแกไ้ขเป็น

ท่ีน่าพึงพอใจแลว้จากฝ่ายบริหารและกรรมการบริหารบริษทั  

 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินงานในปี 2559 ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง

ของคณะกรรมการตรวจสอบและตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

 
นายอรรถพร ข่ายม่าน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัย่อย 

และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและ

บุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหาร

สาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือ

หุน้ในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษทัท่ีออกจาํหน่าย จาํนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 33.21 ถือโดย

บุคคลทัว่ไป 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ก) รายได้จากการขาย 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 406,423,492 400,113,547 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,642,592,056 1,837,691,655 

 2,049,015,548 2,237,805,202 

   

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,267,109 6,726,178 

 4,267,109 6,726,178 

 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 132,144,468 114,326,704 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 361,907,849 250,559,418 
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 494,052,317 364,886,122 

   

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอะไหล่เคร่ืองจกัร   

   บริษทัใหญ่ 22,544,473 11,042,677 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 9,509,164 81,741,868 

 32,053,637 92,784,545 

   

ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ่ 171,300,561 180,833,071 

   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ่ 31,096,444 36,198,914 

   

ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 199,805,082 183,385,054 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 138,563,852 102,605,672 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 375,219,844 458,163,396 

 513,783,696 560,769,068 

   

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 1,382,208 1,265,895 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 34,851,840 19,765,220 

 36,234,048 21,031,115 

   

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 30,510,245 16,238,451 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 49,649,162 100,723,704 

 80,159,407 116,962,155 
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เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 41,123,209 37,621,411 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 32,405,753 25,820,513 

 73,528,962 63,441,924 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 37,966,451 38,503,768 

เงินทุนสะสมและผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 9,940,881 8,231,469 

 47,907,332 46,735,237 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

1. ตารางสรุปงบการเงินปี 2558 และข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,011,225  1,268,169  1,127,220 

เงินลงทุนระยะสั้น 65,000  82,000  76,865 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 832,505  893,048  760,169 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 0  0  - 

สินคา้คงเหลือ, สุทธิ 748,572  616,513  679,648 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 159,539  102,934  58,534 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,195  7,885  11,459 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 0 0 0 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,456,845  2,185,195  1,983,502 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ 676  1,195  2,061 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,088  3,191  3,704 

รวมสินทรัพย์ 5,284,645  5,160,131  4,703,162 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,000,747  1,013,620  805,479 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 18,490  9,422  19,240 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 51,366  62,396  45,739 

เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัประกนัภยั 0  0  - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ๆ 6,396  4,457  12,108 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,076,999  1,089,894  882,567 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,145  9,537  10,293 

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 181,875  155,489  156,998 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 184,021  165,027  167,291 

รวมหนีสิ้น 1,261,020  1,254,921  1,049,857 

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 74,000  74,000  74,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 92,000  92,000  92,000 

กาํไรสะสม - จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฏหมาย 7,400  7,400  7,400 

                   - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,850,225  3,731,811  3,479,905 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,023,625  3,905,211  3,653,305 

รายไดจ้ากการขาย 3,898,203  3,970,576  3,796,131 
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ตน้ทุนขาย (3,005,131) (3,108,505) (3,048,198) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (553,545) (391,796) (465,253) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 0  0  0 

รายไดอ่ื้น 16,327  12,854  15,290 

รายไดค้่าชดเชยความเสียหายจากการประกนัภยั 0  0  0 

ภาษีเงินได ้ (76,341) (97,645) (59,814) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 279,514  385,485  238,158 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 37.77  52.09  32.05 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 266,414 399,906 229,079 

 

2. การแสดงอตัราส่วนทางการเงิน  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557  

อตัราส่วนสภาพคล่อง  2.62  2.73 3.08 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  1.63  1.91 2.04 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  0.26  0.59 0.37 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ / Account Receivable Turnover  5.01  5.36 5.92 วนั 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  71.85  67.20 60.79 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ / Inventory Turnover  4.40  4.80 4.95 วนั 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  81.77  75.06 72.78 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี / Accounts Payable Turnover  3.54  4.01 4.77 วนั 

ระยะเวลาชาํระหน้ี  101.84  89.70 75.49 วนั 

Cash Cycle  51.78  52.56 58.09 วนั 

 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)  

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ 22.9 21.71 19.69 ร้อยละ 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 7.2 9.71 6.27  ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 7.1 10.20 6.59  ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 5.4 7.82 5.19  ร้อยละ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 21.1 28.5 21.8  ร้อยละ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.75 0.81 0.83 เท่า 

 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  

 ปี 2557 ปี 2557 ปี 2556 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.31 0.32 0.29  เท่า 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 52.9 38.4 62.1  ร้อยละ 
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

14.1 ภาพรวม 

 

ในปี 2559 แมว้า่จะมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงจากสินคา้ระดบัรองในตลาดทดแทน  (Replacement Market) กู๊ดเยยีร์ยงั

สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตไดต้ามท่ีวางแผนไว ้ ส่วนในตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment 

Market) ยอดขายของกู๊ดเยยีร์เติบโตตามจาํนวนการผลิตรถยนตท่ี์มากข้ึน  

 

บริษทัไดเ้ปิดศูนยบ์ริการกู๊ดเยยีร์ ออโตแคร์ เพ่ิมอีก 7 สาขา รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 68 สาขา โดยเปิดใหบ้ริการตาม

จงัหวดัต่างๆ ทัว่ทั้งประเทศเพ่ือใหบ้ริการแก่กลุ่มผูบ้ริโภค ศูนยบ์ริการกู๊ด เยยีร์ ออโตแคร์เป็นแหล่งสาํคญัในการสร้าง

รายไดแ้ละการเติบโตดา้นยอดขายใหก้บักู๊ดเยยีร์เป็นอยา่งมาก รวมไปถึงการสร้างแบรนดก์ู๊ดเยยีร์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่ง

กวา้งขวาง   นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ปิดตวัยางรุ่นใหม่ในเดือนพฤษภาคม คือรุ่นกู๊ดเยยีร์แรงเลอร์ทริปเป้ิลแมกซ์ ซ่ึง

ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากลูกคา้ทัว่ประเทศ 

 

ในการประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัการลงทุนเพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตยาง

เรเดียลสาํหรับเคร่ืองบินท่ีจงัหวดัปทุมธานี บริษทัจะเร่ิมดาํเนินการในระยะแรกของโครงการน้ีจากทั้งหมด 3 ระยะ 

ภายในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากเคร่ืองบินพาณิชยไ์ดมี้การปรับเปล่ียนมาใชย้าง

แบบเรเดียล (radial tire) แทนยางแบบธรรมดา (bias tire) 

 

สาํหรับการดาํเนินธุรกิจของกู๊ดเยยีร์ยงัคงเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมไปกบัการสร้างวฒันธรรม

องคก์รเพ่ือคุณภาพและความปลอดภยัในหมู่พนกังาน ความสาํเร็จในดา้นน้ีเห็นไดจ้ากความยอดเยีย่มในการตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของตลาดท่ีผนัผวน โดยยงัคงรักษาคุณภาพของการใหบ้ริการต่อลูกคา้ทั้งหมดไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 

ในขณะเดียวกนั แผนกทรัพยากรบุคคลก็มีบทบาทสาํคญัในการอบรมสร้างเสริมศกัยภาพและดาํเนินกิจกรรมเสริม

ความเขม้แขง็ของการทาํงานเป็นทีมร่วมกนัทั้งหมดทุกแผนก อีกทั้งพร้อมรับฟังและตอบสนองต่อความตอ้งการของ

พนกังาน ผลท่ีไดรั้บคือ อตัราการคงอยูข่องพนกังานสูงกวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมมาก 

 

ภาพรวมบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 รวม 3,898 ลา้นบาท  ซ่ึง

ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2558 จาํนวน  72 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เน่ืองจากการขายส่งออกต่างประเทศ

ลดลง และยอดขายภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 

บริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2559  จาํนวน 280 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกนัของปี 2558 จาํนวน 106 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 27 เน่ืองจากยอดขายส่งออกต่างประเทศลดลง การ

เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร และผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 
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โดยสรุปการผลิตและการจาํหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์างในปี 2559 โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์

ยางรถยนตย์งัขยายตวัไดดี้ แมใ้นสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง ส่วนผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบินในปี 2559 ยงัเติบโตตามการ

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจสายการบิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจากการขยายขนาดฝงูบิน 

 

 14.2 ผลการดาํเนินงาน 

 

(1) สภาพคล่องทางการเงิน 

 

ในปี 2559 สภาพคล่องทางการเงินของบริษทัลดลง เน่ืองจาก บริษทัไดรั้บกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

ลดลง ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 67.20 วนัในปี 2558 เป็น 71.85 วนัในปี 2559 เน่ืองจากผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 75.06 วนัในปี 2558 เป็น 81.77 วนัเน่ืองจากยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมลดลงจาก 52.56 วนัในปี 2558 เป็น 51.78 วนั เน่ืองจาก

การเพ่ิมข้ึนของยอดขาย 

 

)2(  ความสามารถในการหากาํไร 

 

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 22.9 ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงมีอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 21.71

เน่ืองจากบริษทัไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของกระบวนการผลิต การบริหารจดัการช่องทาง

จาํหน่าย และยอดขายภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

)3(  ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรปี 2559 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2558 เน่ืองจากบริษทัผลิตสินคา้จาํนวนมากข้ึน เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

)4(  นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 0.31 เท่าในปี 2559 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีอตัราส่วน

เป็น 0.32 เท่าเน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากผลกาํไรของปีปัจจุบนั 

 

)5(  สรุป 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสาํหรับงวดประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 รวม 3,898 ลา้นบาท  ซ่ึง

ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2558 จาํนวน  72 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เน่ืองจากการขายส่งออก

ต่างประเทศลดลง และยอดขายภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 

 14.3 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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ในปี 2560 ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัได ้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางยานพาหนะตามการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของ

อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ สาํหรับผลิตภณัฑย์างเคร่ืองบิน ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัดี จากแนวโนม้ในภูมิภาค

เอเชียท่ีธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ปริมาณของจาํนวนเคร่ืองบินในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ

อินเดียเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงเฝ้าระวงัปัจจยัเส่ียงซ่ึงอาจมีผลต่อ สภวะเศรษฐกิจ และการขยายตวัของตลาด 

อนัเน่ืองมาจาก 

• ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ 

• ความไม่แน่นอนของการประมาณการณ์เศรษฐกิจมหภาค 

• การเปล่ียนทิศทางการลงทุน ราคาทรัพยสิ์น และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 1.1 รายละเอยีดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
การศึกษา 

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1.  ดร. ธีระพร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 

     ประธานกรรมการ 

    กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล 

 

69 ปริญญาเอก (วศิวกรรม

โยธา), University of 

Missouri, USA                  

 

 

- - 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2535 – ปัจจุบนั  

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและธรร

มาภิบาล 

กรรมการบริหาร  

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เกลือพิมาย จาํกดั  

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จาํกดั  

บริษทั เอกชยัอีเก้ิล จาํกดั  

บริษทั เอกชยั เอก็ซปอร์ต อิมปอร์ต จาํกดั 

 

2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ 

   (Mr.Finbarr O’Connor) 

58 Bachelor of Business - 

University of Southern 

Queensland, Australia 

 

Master of Marketing - 

Melbourne Business 

School (Melbourne 

University), Australia 

 

- - 2556 – ปัจจุบนั 

 

2553 – 2556 

 

 

 

2550 - 2553 

กรรมการผูจ้ดัการ  

 

Asean Consumer and OE 

Director 

 

 

Consumer Marketing 

Director, Asia Pacific and 

Africa 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

Goodyear (Thailand) Public Company Limited 

 

 

 

Ford Motor Company, Asia Pacific 
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หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

(182/2013) 

3.  นายพิพฒัน์ วรพิพฒัน์ 

     กรรมการบริหาร  

    กรรมการสรรหาและธรรมาภิ

บาล 

 

 

 

38 MSIT and IMBA, 

University of Denver, 

USA 

 

บริหารธุรกิจ (BBA) 

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

 

หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

 

- - 2555 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2555  

 

 

2554 - 2555 

 

 

General Manager 

Aviation Tires-Asia 

Pacific 

 

Asia Pacific Aviation 

PBU Supply Chain 

Director 

Product Supply Chain 

Director - ASEAN  

                  

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน 

 

 

4. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี 

    (Mr. Christopher Delaney) 

    กรรมการ 

55 BA (History) – Trinity 

College, Hartford, Conn. 

USA (1983) 

 

Australian Institute of 

Company Directors 

(2009) 

 

Goodman Fielder 

Directors Training (2008 

-2011) 

- - 2559 – ปัจจุบนั 

 

 

2554 – 2559 

 

 

 

 

 

 

 

President Asia Pacific 

(Shanghai) 

 

Managing Director and 

CEO (Sydney) 

The Goodyear Tier&Rubber Company 

 

 

Goodman Fielder Limited 
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5. นายโอลิเวอร์ โกลล ์ 

    (Mr.Oliver Gloe)  

    กรรมการ 

42 Bachelor’s Degree, 

European University, 

Switzerland 

 

MBA in International 

Management, 

Thunderbird 

 

 

- - 2559 – ปัจจุบนั 

 

 

2556 -  2559 

 

 

 

2553 - 2556 

Vice President Finance, 

Asia Pacific  

 

Director, Finance 

Planning & Analysis and 

Strategy, EMEA 

 

Chief Finance Officer, 

Europe and 

Mediterranean 

 

The Goodyear Tier&Rubber Company 

 

 

The Goodyear Tier&Rubber Company 

 

 

 

General Cable 

6. นายวฮีอง เคก็  

    (Mr. Wee Hong Kek)  

    กรรมการ 

49 LL.B. (Hons)   

National University of 

Singapore  

 

 

- - 2556-ปัจจุบนั 

 

 

Senior Counsel, ASEAN  

 

 

Goodyear Orient Company (Private) Limited 

 

 

7. นายอรรถพร ข่ายม่าน 

    กรรมการอิสระ 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

73 Associate Member of The 

Institute of Chartered 

Accountants in Australia  

 

Associateship in 

Accounting Western 

Australia Institute of 

- - 2544 – ปัจจุบนั 

 

 

2542 - ปัจจุบนั 

 

 

2535 - 2539 

 

กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ 
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Technology, (Now - Curtin 

University of Technology)  

 

หลกัสูตรกรรมการ: DCP 

& DAP Certificate 

 

 

 

 

8. นายเยบ็ ซู ชวน 

    (Mr. Yeap Swee Chuan) 

    กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

    ประธานกรรมการสรรหาและ             

    ธรรมาภิบาล 

 

68 ปริญญาตรี (Industrial 

Management and 

Engineering), Massey 

University ประเทศ

นิวซีแลนด ์

 

หลกัสูตรกรรมการ:  

DCP Certificate 

- - 2539 -  ปัจจุบนั 

 

 

 

ประธาน และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)  

 

 

9. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรือง

กิจ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

41 MBA with an emphasis in 

Finance – Webster 

University Bangkok 

campus, Bangkok 

Bachelor of Business – 

Kasetsart University, 

Bangkok 

- - 2547 – ปัจจุบนั 

 

 

Vice President 

 

บริษทั ไทยซมัมิท โอโตพาร์ท อินดสัตรี จาํกดั 
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Diploma of Japanese 

language – Bunka Institute 

of College, Tokyo, Japan 

 

DCP, Thai Institute of 

Directors (2548) 

 

DAP, Thai Institute of 

Directors (2548) 
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เลขานุการบริษัท 

นางสาวณภทัร ธญัญกลุสจัจา 34 นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

สามญัสมาชิก 

เนติบณัฑิตยสภา 

 

หลกัสูตร IOD: 

CSP (2013) 

EMT (2013) 

CRP (2013) 

  2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2553 – 2556 

 

 

2547 – 2550 

เลขานุการบริษทั และท่ี

ปรึกษากฎหมาย 

 

พนกังานสญัญา ฝ่าย

สญัญาโครงการ 

 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสาํคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประ

ชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงาน

โดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนาใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 

• ใหค้าํแนะนาํ ดูแลประสานงาน และติดตามใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการและมติผูถื้อหุน้ ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายและ

กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและประชุมผูถื้อหุน้ 
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• จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

• เสนอแนะหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นและเหมาะสมใหแ้ก่คณะกรรมการ 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกบัหน่วยงานภายนอกท่ีกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน 

• กาํกบัดูแลการจดัการบริษทั รวมถึงการจดัทาํและการเก็บรักษาเอกสารท่ีสาํคญัของบริษทั 

• ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว รวมทั้งมีการ

ทบทวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย แนวทางปฏิบติัของสากลและบริษทัชั้นนาํตา่งๆ เป็นประจาํ 

• ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเร่ืองร้องเรียนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนผา่นเขา้มาในระบบการรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทั 

• หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

-ไม่มี- 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2559 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือ Ms. Maxine Mae J. Escoto 

ตาํแหน่ง Internal Audit Manager, APAC 

 

อายุ  30 ปี 

 

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

 

การฝึกอบรม/วุฒิบตัร Certified Public Accountant (CPA), Certified Information Systems Auditor (CISA) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ 8.5 ปีในฐานะเป็น the Advisory Practice ของบริษทั Ernst & Young Philippines ในดา้นการสอบทานงบการเงิน 

งานตรวจสอบภายใน งานระบบควบคุมภายใน (SOX) การจดัทาํรายงานอิสระ การวเิคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ   

 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2559 

 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2559 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 

 

  



บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ณ สิน้ปีบญัช ี2559 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ ๆ 

 

-ไม่มี- 

 

 


