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สาส์ นจากประธานกรรมการ
เรี ยนท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในปี 2555 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังคงมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศในยุโรป การเร่ งรัดดาเนินมาตรการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยภาครัฐภายหลังสถานการณ์น้ าท่วม แม้ว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและสร้างผลงานที่ดีกว่าปี ก่อนหน้าได้
สาหรับในปี 2556 นี้ บริ ษทั ยังคงมีความเชื่อมัน่ ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ ง โดยบริ ษทั มุ่งสร้างการเติบโตด้วยการขยายกิจกรรมทางการตลาด การขยายช่องทางการจัดจาหน่ายด้วยการเปิ ด
ศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง
ผมใคร่ ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณพนักงานทุกท่านสาหรับการปฏิบตั ิงานและช่วยเหลือในการดาเนินกิจการของบริ ษทั
ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านสาหรับความไว้วางใจในตราสิ นค้ากู๊ดเยียร์ และบริ ษทั ของเรา

และ

ดร.ธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามแนวทางการปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในที่ดีที่ กาหนด
โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและตามบทบัญญัติข องพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้ยดึ หลักดังกล่าวในการตรวจสอบงบการเงินของ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการตรวจสอบประจาปี 2555 แก่คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี้
(ก) นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ข) นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการตรวจสอบ
(ค) นายเย็บ ซู ชวน
กรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเต็มในการเข้าตรวจสอบและได้รับ ความร่ ว มมือจากฝ่ ายบริ หารรวมถึงการเชิญให้
กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมตามความเหมาะสม โดยนายมาร์ ค จันดรั น ราวันนี Finance Director
และนายแบรด เอส. ลัคเกีย Financial Director ASEAN ได้เข้าร่ วมประชุมอย่างสม่าเสมอ พร้ อมกับบริ ษทั ผูต้ รวจสอบ
บัญชีจากภายนอก คือบริ ษทั ไพรส์วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด โดยในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่ วมกัน 4 ครั้ง
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่ วมมือตามที่ร้องขอเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบบัญชี ภายในและผูต้ รวจสอบบัญชีจากภายนอ ก
บริ ษทั และสอบทานระบบควบคุมภายใน รายงานของผูต้ รวจสอบในการประเมินระบบควบคุมภายในที่รายงานต่ อ
กรรมการบริ ษทั
5. คาถามและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการชี้แจงและแก้ไขเป็ นที่น่า
พึงพอใจแล้วจากฝ่ ายบริ หารและกรรมการบริ หารบริ ษทั
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินงานในปี 2555 ให้เป็ นไปตามแนวทางของ
คณะกรรมการตรวจสอบและภายใต้กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

นายอรรถพร ข่ายม่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ, สุ ทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากบริ ษทั ประกันภัย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
สารองเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้วเต็มมูลค่า
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม - จัดสรรแล้ว สารองตามกฏหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
รายได้อื่น
รายได้ค่าชดเชยความเสี ยหายจากการประกันภัย
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

ปี 2555
675,347
65,000
1,064,477
627,489
29,845
21,920
1,956,507
2,423
2,961
4,445,969
704,492
46,480
153,386
23,965
9,001
96,905
1,034,229
74,000
92,000
7,400
3,238,340
3,411,740
3,480,076
(2,978,790)
(414,337)
(315,030)
28,804
1,250,689
(159,737)
891,675
120.50

ปี 2554
935,584
65,000
394,127
315,505
457,038
62,592
19,468
1,893,211
2,154
4,398
4,149,077
879,742
8,121
318,059
19,413
85,477
1,310,812
74,000
92,000
7,400
2,664,865
2,838,265
4,085,563
(3,495,470)
(359,691)
(340,150)
22,881
(32,945)
(119,812)
(16.19)

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2553
758,718
65,000
844,022
300,063
547,316
48,585
18,110
1,526,778
2,723
4,010
4,115,326
913,869
14,460
3,497
77,422
1,009,249
74,000
92,000
7,400
2,932,677
3,106,077
4,182,929
(3,815,356)
(374,508)
476,777
(134,991)
334,851
45.25
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

ปี 2555
2.65
1.34
7.88
45.68
5.49
65.53
58.17
53.04

ปี 2554
1.83
1.01
7.61
47.34
6.96
51.72
57.03
42.02

ปี 2553
2.45
1.64
5.87
61.38
8.55
42.13
52.78
50.72

ปี 2554
14.4
(2.9)
(2.9)
0.2
0.99

ปี 2553
8.8
8.0
8.6
52.7
1.08

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

ปี 2554
0.5
(123.5)

ปี 2553
0.3
33.1

เท่า
ร้อยละ

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
วัน

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

ปี 2555
14.4
25.6
20.7
54.2
0.81

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราการจ่ายเงินปันผล
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ปี 2555
0.3
35.7

คาอธิบายเชิงวิเคราะห์ ที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และอัตราส่ วนทางการ
เงินที่สาคัญ
(1)

สภาพคล่องทางการเงิน
ในปี 2555 สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั เพิ่มขึ้น เนื่ องจากในปี 2555 บริ ษทั ได้รับคืนเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 47.34 วันในปี 2554 เป็ น 45.68 วันในปี 2555 เนื่องจากบริ ษทั
ได้มีการปรับปรุ งการติดตามการชาระหนี้ของลูกค้า ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51.72 วันในปี 2554 เป็ น
65.53 วันในปี 2555 เนื่องจากยอดขายลดลง นอกจากนี้การหมุนเวียนของเงินสดโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 42.02 วันในปี
2554 เป็ น 53.04 วันในปี 2555 เนื่องจากการลดลงของยอดขาย

(2)

ความสามารถในการหากาไร
อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 14.4 ในปี 2555 อยูใ่ นอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2554 เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการทางานของขบวนการผลิตเพื่อชดเชยกับราคาที่สูงขึ้นของวัตถุดิบในตลาดโลก

(3)

ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ถาวรเพิ่มขึ้นเนื่ องจากบริ ษทั สามารถกลับมา
ผลิตสิ นค้าได้เช่นเดียวกับก่อนน้ าท่วม และสามารถบรรลุการทากาไรที่สูงขึ้น

(4)

นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจาก 0.5 เท่าในปี 2554 เป็ น 0.3 เท่าในปี 2555 เนื่องจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เพิม่ ขึ้นจากผลกาไรของปี ปัจจุบนั

(5)

สรุ ป
รายได้จากการขายสิ นค้าลดลงร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ตกต่า
ในปี 2555 จากเหตุการณ์น้ าท่วมในประเทศไทยและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ตกต่าในตลาดส่ งออกที่สาคัญ
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รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และ
กิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ ง
ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่า งบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษ ัทคานึ ง ถึงเนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั ถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่ งตั้งอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ใหญ่ดงั กล่าวถือหุน้ ใน
บริ ษทั คิดเป็ นจานวนร้อยละ 66.79 ของจานวนหุ ้นของบริ ษทั ที่ออกจาหน่ าย จานวนหุ ้นที่เหลือร้ อยละ 33.21 ถือโดยบุคคล
ทัว่ ไป
นโยบายการคิดราคาสาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

รายได้จากการขายและซื้ อสิ นค้า
ค่าสิ ทธิทางการค้า
ค่าบริ การทางด้านเทคนิคการผลิต
ค่าบริ หารจัดการ

นโยบายการคิดราคา
ราคาต้นทุนบวกกับส่ วนเพิ่ม
อัตราร้อยละของรายได้จากการขายสิ นค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้ จากการขาย

รายได้จากการขายสิ นค้าสาเร็ จรู ป
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
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พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

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

333,738,937
2,000,023,530
2,333,762,467

ข)

การซื้อสิ นค้าและบริการ

ซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

ซื้ อเครื่ องจักรและอะไหล่เครื่ องจักร
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

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

90,545,822
492,164,140
582,709,962

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

147,471,662
181,617,511
329,089,173

145,422,401

159,329,227

20,133,743

2,389,381

139,288,702

128,855,896

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

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

5,506,605
133,402,680
138,909,285

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

1,370,466
44,812,728
46,183,194

ค่าสิ ทธิทางการค้า
บริ ษทั ใหญ่
ค่าบริ การทางด้านเทคนิคการผลิต
บริ ษทั ใหญ่
ค่าบริ หารจัดการ
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค)

ยอดค้างชาระที่เกิดจากการซื้อและขายสิ นค้าและบริการ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
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เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

ง)

17,955,923
206,597,496
224,553,419

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

108,252,141
52,751,659
161,003,800

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

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

22,319,024
1,345,344
540,028
24,204,396

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

-

315,505,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

จ)

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

เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

เงินให้กยู ้ มื แก่กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

ในระหว่างปี บริ ษทั ได้รับคืนเงินให้กยู ้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 10 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ เรี ยบร้ อยแล้ว
และได้รับรู ้ผลจากการปฏิบตั ิตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทาสาหรั บเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องนี้แล้วในระหว่างปี
ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ไม่มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีสถานะเปิ ดคงเหลือ
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ดวันที่ 29 มีนาคม 2555
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
The Goodyear Tire & Rubber Company
BNP Paribas Securities Services, London Branch
บริ ษทั ศรี คีรีเอนเตอร์ ไพร์ ส จากัด
บริ ษทั ศรี พี่นอ้ ง จากัด
บริ ษทั บุญทรง จากัด
นายบุญทรง ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนโกรท
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
บริ ษทั เตชะไพบูลย์ จากัด
บริ ษทั วรวัฒน์ จากัด

จานวนหุน้
4,942,418
431,900
209,864
208,240
141,900
101,918
87,100
62,802
51,480
33,000

ร้อยละ
66.79
5.84
2.84
2.81
1.92
1.38
1.18
0.85
0.70
0.45

การจัดการบริษัท
บริ ษทั มีกรรมการ 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลและ
กรรมการบริ หาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTORS)
กรรมการของบริ ษทั ประกอบไปด้วย
1. นายธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายเคนเนธ ลี ไวท์
4. นายเย็บ ซู ชวน
5. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
6. นายสุ ทธิพงษ์ วรรณวานิช
7. นายเควก ไค่ วัตต์ (Mr. Quek Khai Whatt)
8. นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี
(Mr. Mark Chandran Ravunni)

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร(จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)
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9. นายแบรด เอส. ลักเคีย
(Mr. Brad S. Lakhia)
10. นายเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล
(Mr. Dennis Allen Kepple)
11. นายราล์ฟ มาร์ คส แคเบรร่ า
(Mr. Ralf Marx Cabrera)

กรรมการ (จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)
กรรมการบริ หาร (ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2555)
กรรมการ(ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2555)

หมายเหตุ:
1. นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 และนายเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
2. นายแบรด เอส. ลักเคีย ลาออกจากกรรมการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 และนายราล์ฟ มาร์ คส แคเบรร่ าได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายแบรด เอส ลักเคีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเป็ นองค์ประชุม ในเมื่อประธานไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
หรื อไม่สามารถทาหน้าที่ได้ กรรมการอาจได้รับคัดเลือกกรรมการใดๆ ให้ทาหน้าที่ประธานได้ การตัดสิ นใจใดๆ ของ
คณะกรรมการต้องได้รับเสี ยงข้างมาก กรรมการแต่ละท่านมีหนึ่ งเสี ยง ในกรณี ที่กรรมการท่านใดมีผลประโยชน์ในมติใด ๆ
กรรมการท่านนั้นไม่ได้รับอนุญารตให้ออกเสี ยงลงมติได้ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสี ยงชี้ขาดได้
เลขานุการษริ ษทั คือ นายเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล (Mr. Dennis Allen Kepple) ทาหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2551

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเตรี ยมงบการเงิน
สอบทานระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วย
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์
3. นายนายเย็บ ซู ชวน
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรณี กรรมการตรวจสอบขอลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ให้แจ้งต่อบริ ษทั ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน ให้อยูใ่ นตาแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลือของกรรมการที่ลาออกหรื อพ้นจากตาแหน่ง

(ค) คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.

นายธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
นายเคนเนธ ลี ไวท์
นายเย็บ ซู ชวน
นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร

กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรณี กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลขอลาออกก่อน
ครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้แจ้งต่อบริ ษทั ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
แทน ให้อยูใ่ นตาแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออกหรื อพ้นจากตาแหน่ง

(ง) กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีหน้าที่ดาเนินงานและปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละปี บริ ษทั แต่งตั้งกรรมการ
ผูจ้ ดั การและกรรมการบริ หารอื่น ในปี 2555 กรรมการบริ หารประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.

นายสุ ทธิพงษ์ วรรณวานิช
นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี
นายนายเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล

กรรมการผูจ้ ดั การ
Director Product Supply ASEAN/Manager of Aviation Supply Chain APAC
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน (จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน (ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2555)

หมายเหตุ
1. นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 และนายเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
(1) การสรรหากรรมการ
บริ ษทั คัดเลือกกรรมการโดยวิธีการเสนอชื่อ
เมื่อได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
และคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว จากนั้นผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั
ผูล้ งทุนรายย่อย
สามารถใช้สิทธิของตนในการลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการแต่งตั้งกรรมการ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9
ท่าน ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายๆ ธุรกิจ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้
จานวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากับหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระทาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. หนึ่งคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับหนึ่งหุน้
2. การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล หรื อคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนตามจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่
คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาจะเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับจานวนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น
(2) การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูส้ รรหาผูบ้ ริ หารเมื่อมีตาแหน่งว่างลง ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร สาหรับปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้
-

ประธานกรรมการ
กรรมการอื่นที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริ ษทั ท่านละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ท่านละ

450,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
250,000 บาท
50,000 บาท

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้ งที่ 44 วันที่ 26 เมษายน 2555
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับปี 2555 และปี 2554 เป็ นดังนี้

กรรมการและผูบ้ ริ หาร

ปี 2555 (บาท)
36,252,456

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น
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ปี 2554 (บาท)
24,204,396

การควบคุมภายใน
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า ระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเพียงพอที่จะป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ความเสี่ ยงอันอาจเกิดจากกรณี ที่
ผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจเพียงพอ บริ ษทั ไม่พบข้อบกพร่ องใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริ ษทั
มีระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น บริ ษทั จึ งกาหนดภาระหน้าที่ อานาจ
การด าเนิ น การของผู ้ป ฏิบ ัติงาน ผูบ้ ริ ห ารไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรอย่า งชัดเจน คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้รั บผิ ดชอบต่ อ
งบการเงินของบริ ษทั งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย บริ ษทั ปฏิบตั ิตาม
นโยบายบัญชีอย่างสม่าเสมอ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมงบการเงินของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริ ษทั ได้จัดให้มีการดารงรั กษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้
มัน่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรั กษาไว้ซ่ ึ งทรั พย์สิน และ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารเป็ น
ผูด้ ู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ มภายใน และความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้ าง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ตระหนักดีว่าข้อมูล
ของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ของบริ ษทั จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เชื่อถือได้
และทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์
นั้น บริ ษทั ยังไม่จัดตั้งหน่ วยงานขึ้น เฉพาะ เนื่ องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่า วยังมีไม่ มากนัก จึ งได้มอบหมายให้ Finance
Director ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ โทร. 0-29098080 หรื อที่ Website: www.goodyear.co.th
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม บริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายการ
ดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ มีการตั้งเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานซึ่ งควรจะปฏิบตั ิได้จริ งและมีการวัดผลอยู่เสมอ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายป้ องกันการกระทาที่อาจขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงานกับบริ ษทั ให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพของระบบควบคุมภายในให้ดี
ขึ้น บริ ษทั ฯได้จดั ตั้ง ผูต้ รวจสอบภายในองค์กร นอกจากนั้น บริ ษทั ได้นาระบบปฏิบตั ิการ SAP ซึ่ งเป็ นระบบการจัดการมาใช้
เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ทนั สมัย
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท กู๊ ดเยี ย ร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัท ที่ อ ยู่ ภ ายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
พระราชบัญญัติบ ริ ษ ัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 รวมถึ ง
ระเบี ย บ ประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และของสานัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.)
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ได้ประกาศแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน และบริ ษทั ได้นาหลักการดังกล่าวมาปรั บใช้เพื่อจัดระบบกาหนดโครงสร้ างของภาวะผูน้ าและ
และการประกอบธุริจของบริ ษทั และเพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการให้ทดั เทียมสากล
นอกจากนี้ ในฐานะที่บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั สัญชาติอเมริ กนั บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย Sarbanes Oxley Act
(SOX) ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดทารายงานทางการเงินและมีมาตรฐานจริ ยธรรมสู งสุ ด

โครงสร้ างการบริหาร
โครงสร้างการกากับดูแลของบริ ษทั ฯประกอบด้วย การประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และกรรมการบริ หาร

(1) การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ และการประชุมวิสามัญเป็ นอานาจสู งสุ ดในการกากับดูแลบริ ษทั ฯ และเป็ นที่อภิปรายความ
คิดเห็นสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการใช้อานาจในการบริ หาร การประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ได้จดั ให้มีข้ นึ เป็ นรายปี ในขณะที่การ
ประชุมวิสามัญสามารถจัดให้มีข้ นึ เมื่อใดก็ได้
ระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 บริ ษทั ได้จัดส่ งหนังสื อเชิญ
ประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยใน
แต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ บริ ษทั ฯและคณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นอย่างมาก โดยกรรมการบริ ษทั จะพยายามเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายที่จะอานวย
ความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ก่อนเริ่ มการประชุม จะมีการชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมทั้งสรุ ปการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในระหว่างการ
ประชุมได้เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ประชุม ประธานกรรมการ และ
กรรมการจะตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯได้เพิ่มทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้า
ร่ วมประชุมได้
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(2) คณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั มีคณะกรรมการจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ธุรกิจ
ซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ จานวนของคณะกรรมการอิสระเท่ากับหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการแต่ไม่นอ้ ย
กว่า 3 ท่าน การเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจะกระทาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. หนึ่งคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับหนึ่งหุน้
2. การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีการออกสี ย งลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล หรื อคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร
3. การลงมติแต่ละครั้ งผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนตามจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาจะเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับจานวนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการถอดถอนกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนวาระด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
สาหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละครั้ ง บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม รายงาน
การประชุมต้องมีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมทั้งจัดส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทุกท่านและมีหนึ่งสาเนาจัดเก็บ
ไว้ที่บริ ษทั เพื่อให้ผมู ้ ีอานาจเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2555 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 5 ครั้ ง การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1
ครั้ง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมดังนี้
ชื่อสกุล
1. นายธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายเคนเนธ ลี ไวท์
4. นายเย็บ ซู ชวน
5. นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
6. นายสุ ทธิพงษ์ วรรณวานิช
7. นายเควก ไค่ วัตต์
8. นายแบรด เอส. ลักเคีย
9. นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี
10. นายเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล
11. นายราล์ฟ มาร์ คส แคเบรร่ า

จานวนครั้งที่เข้ าประชุ ม / จานวนครั้งจัดการประชุม
6/6
6/6
6/6
4/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
1/1
1/1
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การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ในระหว่ างปี 2555
1. นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2555 และนายเด็นนิ ส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
2. นายแบรด เอส. ลักเคีย ลาออกจากกรรมการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 และนายราล์ฟ มาร์ คส แคเบรร่ าได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายแบรด เอส ลักเคีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ
1. นายสุ วฒั น์ ธีรวัฒนางกูร ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555 และนายแบรด เอส. ลักเคีย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฏาคม 2555
2. นายแบรด เอส. ลักเคีย ลาออกจากตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2555 และนายเด็นนิ ส อัลเล็น
เคปเปิ้ ล ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็ นผูน้ าและบริ หารบริ ษทั ตามวิสัยทัศน์งานที่ได้รับมอบหมาย
ปกป้ อง การได้มา และบริ หารทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้ผถู ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่น
ไปปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้

กรรมการอิสระ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั มหาชนควรมีกรรมการไม่น้อยกว่ าหนึ่ งในสามของคณะกรรมการที่สามารถให้
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่ องที่สาคัญและปราศจากการครอบงาจากกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด เรี ยกว่ากรรมการอิสระ
บริ ษทั มีกรรมการอิสระอยู่ 3 คน จากจานวนกรรมการ 9 คน หรื อร้อยละ 33.33 ซึ่ งเท่ากับมาตรฐานขั้นต่า ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1) นายอรรถพร ข่ายม่าน
2) นายเคนเนธ ลี ไวท์
3) นายเย็บ ซู ชวน
บริ ษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ งเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังนี้
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1) ไม่มีธุรกิจหรื อการงานที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมดังนี้
2) ไม่ถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมถึง
หุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
3) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจาจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็ นที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั
ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
4) ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ใน
เครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
5) ไม่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6) ต้องเป็ นผูท้ ี่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษทั

(3) กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบมิได้เป็ นประธาน
คณะกรรมการชุดอื่นของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
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6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อสกุล
นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายเคนเนธ ลี ไวท์
นายเย็บ ซู ชวน

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนครั้งจัดการประชุม
4/4
4/4
2/4

(4) กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยกรรมการซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีดงั นี้
1. ประเมินและคัดเลือก หรื อแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการ
2. จัดทาหลักการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ และคัดและจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการ
3. พิจารณาการเสนอบุคคลเป็ นกรรมการที่อนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาและทาความเห็นให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับโครงสร้ าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
รวมถึงทักษะของคณะกรรมการ เพื่อประสิ ทธิของคณะกรรมการทั้งหมด
5. คัดเลือกกรรมการผูต้ อ้ งสับเปลี่ยนตัว ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
6. รายงานผลการประเมินผลของคณะกรรมการ
7. พัฒนาและทบทวน อย่างน้อยปี ละครั้ง หลักปฏิบตั ิงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
8. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเป็ นคราวๆ ไป
9. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานประจาปี เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
10. ทาหน้าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมายโดยคณะกรรมการเป็ นคราวๆ ไป
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รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลสาหรับปี 2555 มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล
นายธีระพร ศรี เฟื่ องฟุ้ ง
นายเคนเนธ ลี ไวท์
นายเย็บ ซู ชวน
นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์

จานวนครั้งที่เข้าประชุม / จานวนครั้งจัดการประชุม
1/1
1/1
1/1
1/1

(5) กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีหน้าที่ดาเนิ นการและจัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละปี บริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการ
ผูจ้ ดั การและกรรมการอื่นเป็ นกรรมการบริ หารซึ่ งกรรมการบริ หารประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.

นายสุ ทธิพงษ์ วรรณวานิช
นายพิพฒั น์ วรพิพฒั น์
นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี
นายเด็นนิส อัลเล็น เคปเปิ้ ล

กรรมการผูจ้ ดั การ
Director Product Supply ASEAN/Manager of Aviation Supply Chain APAC
Finance Director (หมายเหตุ 1)
Finance Director (หมายเหตุ 1)

หมายเหตุ
1. นายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2555 และนายเด็นนิ ส อัลเล็น เคปเปิ้ ล ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายมาร์ ค จันดรัน ราวันนี ตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2555

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญและให้ความเคารพต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การมีส่ วนแบ่งใน
กาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลและแจ้งรายละเอียดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะจัดประชุม
และให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระหรื อเรื่ องที่จะต้องตัดสิ นใจในที่ประชุมครบถ้วน โดยบริ ษทั ได้จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งหมดและนายทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม
ก่อนการประชุ มสามัญประจ าปี ของผู ้ถือหุ ้น บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้น ร่ ว มเสนอวาระการประชุ ม และส่ งคาถามที่
ประสงค์จะให้บริ ษทั ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ไปยังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันที่ประชุม
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุม ได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่ งกรรมการของบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อ ซักถาม
ในวันประชุม และผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงอย่างเต็มที่
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้จดั สรรเวลาการประชุมและให้โอกาสแก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ถามคาถามและใช้สิทธิ
ในการเลือกกรรมการ
ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ในการมอบอานาจให้ตวั แทนมาประชุมและใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงแทนได้ โดยสามารถเลือกมอบอานาจ
ให้แก่กรรมการอิสระเป็ นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้น และบริ ษทั ได้แนบประวัติของกรรมการ
อิสระไปพร้อมกับเอกสารการแจ้งประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ในระหว่างการประชุม บริ ษทั ได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ใน
กรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง
ในการแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

สิ ทธิของผู้มีส่วนได้เสี ย
ตามระบบการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั มีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย คือ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน และชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริ ษทั อย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส และทันเวลา เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มได้รับการปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และข้อบังคับ มุ่งให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
โดยดาเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่าเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า
บริ ษทั นาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีคุ ณภาพและจัดรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูก ค้าอย่างมือ อาชี พ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีส่วนร่ วมในรณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัย ส่ งเสริ มวินยั การจราจรด้วย
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พนักงาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ได้สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้าร่ วมปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั
บริ ษทั มุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่ อเนื่ อง โดยส่ งเสริ มพนัก งานให้มีโ อกาสใน
ความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพ และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ สาหรับพนักงาน เช่น กองทุนเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จแก่พนักงานที่เกษียณอายุ เป็ นต้น
ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่
บริ ษัท ได้ป ฏิ บ ัติต ามกฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานราชการ เช่ น กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม (กระทรวง
อุตสาหกรรม) กรมควบคุมมลพิษ เป็ นต้น การดาเนินการของบริ ษทั อยูเ่ หนือมาตรฐานตามที่กาหนดโดยรัฐ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิ ดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง วางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เ พื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่
ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบ
การเงินโดยรวม
ข้าพเจ้า เชื่อ ว่าหลัก ฐานการสอบบัญชีที่ข ้าพเจ้าได้รั บเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เ ป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของ
ข้าพเจ้า

24

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชัยศิริ เรื องฤทธิ์ชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
กรุ งเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

25

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
หมาย
เหตุ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

675,347,226

935,583,794

758,718,282

เงินลงทุนระยะสั้นติดภาระผูกพัน

21

65,000,000

65,000,000

65,000,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6

1,064,477,207

394,126,769

844,022,162

22

-

315,505,000

-

7

627,488,350

457,037,557

547,316,676

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

29,845,331

62,592,122

48,585,302

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

21,920,233

19,468,576

18,110,131

2,484,078,347

2,249,313,818

2,281,752,553

-

-

300,063,000

เงินให้กยู ้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จะครบ
กาหนดชาระในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู ้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

8

1,956,507,256

1,893,210,696

1,526,778,424

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

9

2,422,977

2,154,092

2,722,474

2,961,246

4,398,148

4,009,515

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

1,961,891,479

1,899,762,936

1,833,573,413

รวมสิ นทรัพย์

4,445,969,826

4,149,076,754

4,115,325,966

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 32 ถึง 64 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

บาท

704,491,773

879,742,215

913,869,105

46,480,255
153,386,220

8,121,198
-

14,460,124
-

23,964,706

318,058,925

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9,001,386

19,412,758

3,497,005

รวมหนี้สินหมุนเวียน

937,324,340

1,225,335,096

931,826,234

96,905,246

85,476,850

77,422,489

96,905,246

85,476,850

77,422,489

1,034,229,586

1,310,811,946

1,009,248,723

74,000,000

74,000,000

74,000,000

12

74,000,000

74,000,000

74,000,000

12

92,000,000

92,000,000

92,000,000

13

7,400,000
3,238,340,240

7,400,000
2,664,864,808

7,400,000
2,932,677,243

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,411,740,240

2,838,264,808

3,106,077,243

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,445,969,826

4,149,076,754

4,115,325,966

หมาย
เหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

10

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากบริ ษทั ประกันภัย

24

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
สารองเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จ
พนักงานที่เกษียณอายุ

11

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 7,400,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 7,400,000 หุน้
ได้รับชาระเต็มมูลค่าแล้วหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 32 ถึง 64 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

3,480,076,109

4,085,562,634

ต้นทุนขาย

(2,978,790,088)

(3,495,470,163)

กาไรขั้นต้ น

501,286,021

590,092,471

(ขาดทุน)กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์

(7,390,105)

1,681,973

(487,004)

35,038,347

หมาย
เหตุ
รายได้จากการขาย

23

(ขาดทุน)กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
รายได้อื่น

15

36,193,948

21,199,040

รายได้ค่าชดเชยความเสี ยหายจากการประกันภัย

24

1,250,689,210

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(274,862,648)

(246,148,365)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(102,735,153)

(124,376,360)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ

22

(36,252,456)

(24,204,396)

ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นเนื่องจากน้ าท่วมและไฟไหม้

24

(315,029,496)

(340,149,837)

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

1,051,412,317

(86,867,127)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(159,736,885)

(32,945,308)

891,675,432

(119,812,435)

120.50

(16.19)

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

17

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 32 ถึง 64 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

891,675,432

(119,812,435)

-

-

891,675,432

(119,812,435)

29

30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

74,000,000

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18)

ยอดคงเหลือปลายปี

-

74,000,000

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ยอดคงเหลือต้ นปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
74,000,000

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18)

ยอดคงเหลือปลายปี

-

92,000,000

7,400,000

-

-

-

7,400,000

92,000,000

7,400,000

-

92,000,000

-

-

บาท
7,400,000

บาท

บาท

กฎหมาย

สารองตาม

92,000,000

มูลค่ าหุ้น

และชาระแล้ ว

74,000,000

ส่ วนเกิน

ทุนที่ออก

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

ยอดคงเหลือต้ นปี

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

3,238,340,240

(318,200,000)

891,675,432

2,664,864,808

2,664,864,808

(148,000,000)

(119,812,435)

2,932,677,243

กาไรสะสม
ที่ยงั ไม่ ได้
จัดสรร
บาท

3,411,740,240

(318,200,000)

891,675,432

2,838,264,808

2,838,264,808

(148,000,000)

(119,812,435)

3,106,077,243

บาท

รวม

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หมาย
เหตุ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บาท

บาท

19

68,898,205

804,897,454

(326,049,143)

(490,234,621)

(923,094)

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

1,751,079

6,311,180

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(325,221,158)

(483,923,441)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

9

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

22

315,505,000

-

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้

18

(318,200,000)

(148,000,000)

(2,695,000)

(148,000,000)

(259,017,953)

172,974,013

935,583,794

758,718,282

(1,218,615)

3,891,499

675,347,226

935,583,794

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
(ขาดทุน)กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย
หนี้สินจากการซื้ ออาคารและอุปกรณ์

39,629,747

78,262,183

ลูกหนี้จากการจาหน่ายอุปกรณ์

89,470,822

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 32 ถึง 64 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิ น ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จหลัก เกี่ ยวกับการผลิตขายและจัดจาหน่ ายยางรถยนต์และยางเครื่ อ งบินส าหรั บตลาด
ในประเทศและเพื่อการส่ งออก
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่ งใช้ในการจัดทางบการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่อ อกภายใต้พระราชบัญญัติวิช าชี พบัญ ชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชี
ของกิจการไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อ เกี่ ยวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่อ)
ตัวเลขเปรี ยบเทียบได้จดั ประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดขั้นต่ าของประกาศกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้าว่าด้วยรู ปแบบงบการเงิ น พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้จดั ประเภท
รายการใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ตามที่รายงานไว้เดิม:
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
จัดประเภทใหม่เป็ น:
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
ตามที่รายงานไว้เดิม:
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
จัดประเภทใหม่เป็ น:
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ตามที่รายงานไว้เดิม:
จัดประเภทใหม่เป็ น:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2554
บาท

138,909,285
46,183,194
65,644,571

555,535,279
51,182,111
38,278,220

231,268,474
19,468,576

626,885,479
18,110,131

224,553,419
23,761,134
161,003,800
204,931,607
22,508,183

49,881,453
65,207,517
122,863,549
101,504,520
7,183,738

617,345,385
19,412,758

343,143,772
3,497,005

1,895,364,788 1,529,500,898
1,893,210,696 1,526,778,424
2,154,092
2,722,474
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้นามาแสดงเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ไทยฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 39
งบการเงิ นฉบับภาษาอัง กฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงิ นตามกฎหมายที่เ ป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อ ความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีใหม่ บัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผล
บังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้น า
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่ องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่ องส่ วนงานดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่ องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
เรื่ องภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่ องภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
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2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดคานวณจากจานวนที่ตอ้ งเสี ยภาษีและจานวนทีส่ ามารถหักภาษีได้
ซึ่ งแสดงอยู่ในแบบการคานวณภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั
คานวณจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรื อได้รับคืนจากหน่ วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อ ตั ราภาษี และ
กฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยู่หรื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน การบัญชี
สาหรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวของฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน และ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินในงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดให้บริ ษทั ต้องกาหนดสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
ซึ่งคือสกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดาเนินงานอยู่ สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงิ น
ที่ใช้ในการดาเนินงานถือเป็ นสกุลเงินต่างประเทศรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการ
ชาระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงินหรื อจากการแปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงิ นในสกุลเงิ นต่างประเทศให้รับรู ้
เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั มาตรฐานการบัญชีน้ ีอนุญาตให้กิจการแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงินใด
ก็ได้ [การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแตกต่าง
จากสกุล เงิ น ที่ใช้นาเสนองบการเงิ น ต้องแปลงค่า โดย ก) สิ นทรั พย์แ ละหนี้ สิ นให้แปลงค่า ด้วยอัตราปิ ด
ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงิน ข) รายได้และค่าใช้จ่ายให้แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ และ ค) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้รับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีเหล่านี้

35

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ให้คาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้สินหรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากการตีราคาของสิ นทรั พย์ที่ไม่ตอ้ งคิดค่าเสื่ อมราคาตามที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 ต้องถูกวัดมูลค่าโดยคานึ งถึงผลทางภาษีที่จะเกิ ดขึ้นจากการได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์น้ นั
โดยการขายโดยไม่คานึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ให้คาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้ ว่าจะไม่ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในจานวนที่รับรู ้ นอกกาไรหรื อขาดทุน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีจะถูก
รวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรั บงวด เว้นแต่ผลทางภาษีดงั กล่าวเกี่ ยวเนื่ องกับรายการและเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงไปยังจานวนที่รับรู ้ ในส่ วนของเจ้าของหรื อในจานวนที่รับรู ้
ในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ในงวดบัญ ชี เ ดีย วกันหรื องวดบัญ ชี ต่า งกัน ผลทางภาษีดงั ก ล่าวต้อ งบันทึ ก
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามลาดับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาหนดวิธีปฏิ บตั ิทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูล
สาหรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐ บาล และการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับความช่ วยเหลื อจากรั ฐ บาลในรู ปแบบอื่ น
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะต้องรับรู ้ เมื่อกิจการมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุผลว่ากิ จการจะสามารถปฏิ บตั ิตาม
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กาหนดไว้และกิจการจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้จะ
รับรู ้ เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาซึ่ งกิ จการรั บรู ้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับ
ต้นทุนที่ได้รับการชดเชย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์อาจเลือกแสดงรายการโดยหักจาก
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรื อแสดงเป็ นรายได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ให้คาอธิ บายเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 ว่า
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้แก่กิจการต้องเป็ นไปตามคานิยามของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 20 แม้วา่ จะไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดาเนินงานของหน่วยงานอย่างเฉพาะเจาะจง
นอกจากความต้อ งการที่จะดาเนิ น งานในเขตพื้น ที่ หรื อ ภาคอุ ตสาหกรรมที่ ร ะบุ ไ ว้ ดัง นั้น เงิ นอุ ดหนุ น
ไม่บนั ทึกบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุน้
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินที่นาเสนอ
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2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 8 กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงาน
ภายในเพื่ อ ให้ผู ้มีอ านาจตัดสิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการดาเนิ น งาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ น้ ี
อาจมีผลกระทบต่อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

เรื่ องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ องข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ องโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 4 ก าหนดให้มีก ารพิ จารณาว่ า ข้อ ตกลงเป็ นหรื อ
ประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า หรื อ ไม่ โ ดยอ้างอิ งจากเนื้ อ หาของข้อ ตกลง การตีค วามนี้ กาหนดให้ประเมิน ว่า
ข้อตกลงเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้หรื อไม่ (1) การปฏิ บตั ิตามข้อตกลงขึ้นอยู่กบั การใช้สินทรั พย์ที่เฉพาะเจาะจง
และ (2) ข้อ ตกลงดัง กล่ า วเป็ นการให้สิ ท ธิ ในการใช้สิ น ทรั พย์น้ นั ผู ้บริ หารของกิ จการอยู่ ในระหว่า ง
การประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐ
กับเอกชนในการให้บริ การสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่ วมในการสร้ าง การลงทุน การดาเนิ นงาน และ
การบารุ งรักษาโครงสร้ างพื้นฐานสาหรับบริ การสาธารณะ การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คาอธิ บายเกี่ยวกับกรณี ที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
พร้ อมกับให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็ นรายการทีม่ ี
หลายองค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรั บจากลูกค้าต้องปั นส่ วนให้แต่ละองค์ประกอบของ
รายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ผูบ้ ริ หารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิ บตั ิตาม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน
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2.3 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของบริ ษทั วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท
บริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น
ให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น รายการกาไรและรายการขาดทุน
ที่เกิดจากการรับหรื อการจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ในงบกาไรขาดทุน
2.4 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินทางการเงิ นอื่น ซึ่ งนโยบายการบัญชี สาหรั บ
แต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินไว้ในหมายเหตุขอ้ 20
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดรวมถึงเงิ นสดในมือ เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ายคื น

เมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.6 ลูกหนี้การค้ า

ลูกหนี้การค้ารับรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงิ นที่เหลืออยู่หกั ด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญหมายถึง
ผลต่า งระหว่างราคาตามบัญ ชี ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเที ยบกับมูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับจากลู กหนี้ ก ารค้า
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.7 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุน หรื อมู ลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสิ นค้า
คานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่ วนลดจาก
การรั บประกันสิ นค้าและเงิ นที่ได้รั บคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิต มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ประมาณจากราคาปกติ ที่ค าดว่า จะขายได้ของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่ อให้สิน ค้า นั้น สาเร็ จรู ป
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย บริ ษทั บันทึกบัญชี ค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรั บสิ นค้าเก่ า ล้า สมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ
ตามความจาเป็ น
2.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บนั ทึกเมื่อ เริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ยกเว้นที่ดินซึ่ งไม่ มี
การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา เนื่ อ งจากมี อ ายุ ก ารใช้ ง านไม่ จากัด ต้น ทุ น เริ่ ม แรกจะรวมต้น ทุ น ทางตรงอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้น ทุ นที่ เ กิ ดขึ้ นภายหลัง จะรวมอยู่ ในมู ลค่ า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์หรื อรั บรู ้ แ ยกเป็ นอีก สิ นทรั พย์หนึ่ ง
ตามความเหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่ บริ ษทั และ
ต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
สาหรับค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษทั จะรับรู ้ ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
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2.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
บริ ษทั ใช้วธิ ี เส้นตรงในการคานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์อื่นทุกประเภท บริ ษทั ได้ประมาณอายุการ
ใช้งานของสิ นทรัพย์แต่ละประเภทไว้ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

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

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรั บลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทน
สุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกาไรหรื อขาดทุนอืน่
สุ ทธิ ในกาไรหรื อขาดทุน
2.9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ใช้ในการบารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานทีท่ างานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่ อน
หน้านี้รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจาหน่ ายโดยใช้วิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ บ่งชี้ ว่าราคา
ตามบัญชี อาจสู งกว่ามู ลค่าที่คาดว่าจะได้รั บคืน รายการขาดทุน จากการด้อยค่าจะรั บรู ้ เมื่อราคาตามบัญ ชี
ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ นซึ่ งรั บรู ้ รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
2.11 การบัญชีสาหรั บสั ญญาเช่ า - กรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อ เช่ าสิ นทรั พย์ซ่ ึ ง ผูใ้ ห้เ ช่ าเป็ นผูร้ ั บความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของ
เป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดังกล่าว (สุ ทธิ จาก
สิ่ ง ตอบแทนจูง ใจที่ ได้รั บจากผู ้ให้เ ช่ า ) จะบัน ทึก ในก าไรหรื อ ขาดทุ น โดยใช้วิธี เ ส้ น ตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ั บความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่เช่ า หรื อมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่
ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะ
บันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือ่ ทาให้
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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2.12 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ไม่รับรู ้ ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายและภาษีเงินได้คา้ งรั บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และมูลค่าตามงบการเงิน
2.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีสารองเงิ น ทุนสะสมและเงิ นช่ วยเหลือพนัก งานที่ เกษีย ณอายุ โดยที่หนี้ สินที่ มีต่อพนักงาน
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ของบริ ษทั และตามกฎหมายแรงงานไทยตามลาดับ มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงานซึ่ งถูกรับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงินคานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit method) สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินหนี้ สินดังกล่าว รวมถึงอัตราส่ วนลด อัตรา
การเพิ่มขึ้น ของเงิ น เดื อนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราส่ วนลดที่ใช้จะ
พิจารณาจากผลตอบแทนปั จจุบนั ของการลงทุนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล บริ ษทั บันทึกสารองเงินทุนสะสม
และเงินบาเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุเป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียนและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย เกิ ดขึ้ น จากการปรั บปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะถูกตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้ นตรงตลอดระยะเวลาถัวเฉลี่ยของอายุงานที่คาดว่า
จะเหลื อ อยู่ ของพนัก งานในส่ วนที่ เ กิ น กว่า จ านวนที่ มากกว่า ร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า ปั จจุ บ ัน ของหนี้ สิ น
ผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์น้ นั
จะมีเงื่อนไขซึ่ งผูกกับระยะเวลาที่พนักงานยังคงต้องให้บริ การตามที่กาหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ ) ซึ่ งใน
กรณี น้ ีตน้ ทุนการให้บริ การในอดีตจะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
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2.14 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้
อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะ
ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจานวนที่ตอ้ งจ่าย ในกรณี
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับคืนประมาณการหนี้ สินที่เป็ นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกเป็ นสิ นทรั พย์
แยกต่างหาก เมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.15 การรั บรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่ งสิ นค้าที่ขายเป็ นจานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืนและส่ วนลด รายได้
จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้า
รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึง
วันครบอายุและพิจารณาจากจานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับการบันทึกค้างรับของบริ ษทั
2.16 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายให้ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู ้ เป็ นหนี้สินในงบการเงินในงวดที่เงิ นปั นผลระหว่างกาลได้รับ
การอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั และเงินปั นผลประจาปี ได้รับการอนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคตที่เชื่ อว่ามีเหตุผล
ในสถานการณ์ขณะนั้น
มูลค่ าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ถูกประมาณโดยดุลยพินิจและ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หาร เมื่อผูบ้ ริ หารคิดว่าอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจริ งมีความแตกต่างจาก
ประมาณการที่ใช้ในการคิดค่าเสื่ อมราคา ก็จะมีการปรับปรุ งโดยใช้วธิ ี เปลี่ยนทันที เนื่ องจากการลงทุนในที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั มีสาระสาคัญ ผลแตกต่างจากสิ่ งที่เกิ ดขึ้นจริ งและประมาณการของอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลืออาจจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานทั้งในแง่บวกและลบ
ภาษีเงินได้
เนื่องจากยังไม่มีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนในประมวลรัษฎากรในการคานวณภาษีเงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับความเสี ยหาย
ที่เกิดจากเหตุการณ์น้ าท่วมที่ได้รับการชดเชยจากการประกันภัยในทางปฏิบตั ิในบางกรณี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
จึงคานวณภาษีโดยยึดแนวทางปฏิบตั ิตามคาปรึ กษาหารื อจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ได้ประเมินว่าการปฏิบตั ิตามข้อแนะนาจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

4

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษ ทั ในการบริ หารทุนของบริ ษ ทั นั้น เพื่อดารงไว้ซ่ ึ ง ความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่องของบริ ษทั เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อ ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และ
เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

250,000
675,097,226
675,347,226

59,453
935,524,341
935,583,794

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักร้ อยละ 1.6 ต่อปี (พ.ศ. 2554 : ร้ อยละ 0.60 ต่อปี )
6

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ประกันภัย (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

177,558,125
(18,583,531)
158,974,594
422,348,980
151,473,092
307,153,243
2,022,700
2,938,980
19,565,618
1,064,477,207

180,248,368
(17,390,073)
162,858,295
138,909,285
46,183,194
3,604,744
26,107,814
16,463,437
394,126,769
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
6

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ยอดปั จจุบนั
เกินกาหนดชาระ
1 - 3 เดือน
4 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
7

พ.ศ. 2554
บาท

141,959,716

136,611,993

13,621,780
7,280,433
14,696,196
177,558,125
(18,583,531)
158,974,594

21,945,138
6,995,041
14,696,196
180,248,368
(17,390,073)
162,858,295

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

วัตถุดิบ
อะไหล่เครื่ องจักร
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมคุณภาพ
-

46

พ.ศ. 2555
บาท

- วัตถุดิบ
อะไหล่เครื่ องจักร
สิ นค้าระหว่างผลิด
สิ นค้าสาเร็ จรู ป

170,904,300 235,074,323
151,881,971 146,815,546
48,415,721
72,624,985
234,819,412 144,829,609
54,658,139
84,944,943
660,679,543 684,289,406
- (128,942,490)
(23,192,200) (15,498,439)
- (66,234,623)
(9,998,993) (16,576,297)
627,488,350 457,037,557

ต้นทุนของสิ นค้า คงเหลื อที่รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็ นจานวน 2,978,790,088 บาท
(พ.ศ. 2554 : 3,495,470,163 บาท)
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8

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 14)
การด้อยค่า

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

870,084,434
(398,996,779)
(3,198,928)
467,888,727

416,698,217
73,515,856
(19,126,418)
(3,198,928)
467,888,727

796,568,578
(379,870,361)
416,698,217

ที่ดิน
และอาคาร
บาท

4,021,002,479
(3,456,950,479)
(5,276,437)
558,775,563

540,726,234
126,189,081
(481,714)
(102,381,601)
(5,276,437)
558,775,563

3,905,081,904
(3,364,355,670)
540,726,234

82,169,812
(79,269,603)
(37,530)
2,862,679

4,337,134
249,525
(1,686,450)
(37,530)
2,862,679

81,920,287
(77,583,153)
4,337,134

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สานักงาน
บาท
บาท

14,393,325
(8,282,652)
6,110,673

6,631,118
(520,445)
6,110,673

14,393,325
(7,762,207)
6,631,118

ยานพาหนะ
บาท

857,573,054
857,573,054

558,385,721
503,289,287
(199,954,462)
(4,147,492)
857,573,054

558,385,721
558,385,721

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
บาท

5,845,223,104
(3,943,499,513)
(8,512,895)
1,893,210,696

1,526,778,424
503,289,287
(4,629,206)
(123,714,914)
(8,512,895)
1,893,210,696

5,356,349,815
(3,829,571,391)
1,526,778,424

รวม
บาท
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930,738,249
(414,788,983)
515,949,266

467,888,727
69,196,337
(572,973)
(20,562,825)
515,949,266

ที่ดิน
และอาคาร
บาท

4,613,872,503
(3,572,806,790)
(19,388,683)
1,021,677,030

558,775,563
606,140,527
(7)
(1,644,925)
(127,481,882)
(14,112,246)
1,021,677,030
107,173,961
(82,380,552)
(55,401)
24,738,008

2,862,679
26,097,063
(237,902)
(3,957,788)
(26,044)
24,738,008

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สานักงาน
บาท
บาท

13,042,213
(6,655,660)
6,386,553

6,110,673
1,280,361
(467,445)
(537,036)
6,386,553

ยานพาหนะ
บาท

418,252,500
(30,496,101)
387,756,399

857,573,054
365,678,890
(702,714,288)
(98,144,555)
(4,140,601)
(30,496,101)
387,756,399

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
บาท

6,083,079,426
(4,076,631,985)
(49,940,184)
1,956,507,256

1,893,210,696
365,678,890
(98,612,007)
(6,596,401)
(152,539,531)
(44,634,391)
1,956,507,256

รวม
บาท

ค่าเสื่ อมราคาจานวนเงิน 152,539,531 บาท (พ.ศ. 2554 : จานวน 123,714,914 บาท) จะถูกบันทึกอยูใ่ นต้นทุนขาย จานวนเงิน 150,084,508 บาท (พ.ศ. 2554 : จานวน 122,496,904 บาท) และค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริ หาร จานวนเงิน 2,455,023 บาท (พ.ศ. 2554 : จานวนเงิน 1,218,010 บาท)

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 14)
ขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ได้เกิ ดการด้อยค่าจานวน 44,634,391 บาท เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
คาดว่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาการด้อยค่าของเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ตามส่ วนประกอบแต่ละส่ วน โดยกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากราคาขายซากสุ ทธิ

9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชียกมา
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชียกมา
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

บาท
192,998,750
(190,276,276)
2,722,474
2,722,474
(568,382)
2,154,092
192,998,750
(190,844,658)
2,154,092
2,154,092
923,094
(654,209)
2,422,977
193,921,844
(191,498,867)
2,422,977
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
10

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
11

พ.ศ. 2554
บาท

391,503,233
84,218,825
36,756,252
50,349,769
140,180,499
1,483,195
704,491,773

262,396,830
224,553,419
23,761,134
161,003,800
206,558,910
1,468,122
879,742,215

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

39,457,653
57,447,593
96,905,246

36,562,226
48,914,624
85,476,850

9,592,808
10,250,027
19,842,835

7,774,159
8,740,243
16,514,402

สารองเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ

งบแสดงฐานะการเงิน
สารองเงินทุนสะสม
สารองเงินบาเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ

งบกาไรขาดทุน
เงินทุนสะสม
เงินบาเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ
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พ.ศ. 2555
บาท

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

สารองเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ (ต่อ)
รายการเคลือ่ นไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
จ่ายผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

85,476,850
14,653,461
4,140,431
936,797
112,146
(8,414,439)
96,905,246

77,422,489
11,558,293
3,890,543
936,797
128,769
(8,460,041)
85,476,850

ค่าใช้จ่ายจานวน 8,704,562 บาท และ 11,138,273 บาท (พ.ศ. 2554 : 9,062,270 บาท และ 7,452,132 บาท)
ได้รวมอยู่ใน ‘ต้นทุนขาย’ และ ‘ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร’ ตามลาดับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ มีดงั นี้
พ.ศ. 2555
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อายุเกษียณ

พ.ศ. 2554

ร้ อยละ 4.25 ร้ อยละ 4.50
ร้ อยละ 5.75 ร้ อยละ 5.75
55 ปี และ 60 ปี 55 ปี และ 60 ปี
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
12

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จานวน
หุ้นสามัญ

ทุนเรื อนหุ้น
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

7,400,000
7,400,000
7,400,000

74,000,000
74,000,000
74,000,000

92,000,000
92,000,000
92,000,000

ทุนเรื อนหุน้ ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีราคามูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2554 : มูลค่าหุ ้นละ
10 บาท) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
13

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้กฎหมายบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องตั้งสารองตามกฎหมายร้ อยละ 5 ของกาไรทีท่ ามาหาได้
ของบริ ษทั หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงิ นปั นผล จนกระทัง่
สารองมีไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองนี้ไม่สามารถจัดสรรได้

14

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยู่ในกาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน สามารถนามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
พ.ศ. 2555
บาท
วัตถุดิบและวัสดุส้ิ นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 8)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 9)
ค่าสิ ทธิ ทางการค้า (หมายเหตุ 22)
ค่าบริ หารจัดการ (หมายเหตุ 22)
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
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พ.ศ. 2554
บาท

1,645,890,162 2,035,833,344
108,305,662 (33,925,866)
439,468,425 422,117,158
152,539,531 123,714,914
44,634,391
8,512,895
654,209
568,382
145,422,401 159,329,227
139,288,702 128,855,896
69,182,356
63,745,347

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
15

รายได้ อื่น

ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ

16

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

17,714,711
18,479,237
36,193,948

11,792,758
9,406,282
21,199,040

การส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่งได้รับในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
สาหรับผลิตยางผสม สิ ทธิ ประโยชน์ที่สาคัญที่ได้รับได้แก่ การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรั บเครื่ องจักร
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิการได้รับยกเว้นภาษีอากรต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
สาหรับกาไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มนั้น ในฐานะที่เป็ น
บริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 บริ ษทั ยังไม่มีรายได้จากการขายจากกิ จกรรม
ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน

17

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจานวน
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างปี
พ.ศ. 2555
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ระหว่างปี (หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

พ.ศ. 2554

891,675,432 (119,812,435)
7,400,000
7,400,000
120.50

(16.19)

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ที่นาเสนอรายงาน
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
18

เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรั บหุ ้น สามัญ ทั้ง หมด 7.4 ล้า นหุ ้น จานวน 43 บาทต่ อ หุ ้น เป็ นจานวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 318.2 ล้า นบาท
ซึ่งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ในการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 ผูถ้ ือ หุ ้นได้อนุ มตั ิให้จ่า ย
เงินปั นผลจากผลดาเนินงานและกาไรสะสมของปี พ.ศ. 2553 จานวน 25 บาทต่อหุ ้น เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น
185 ล้า นบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเป็ นเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 5 บาท เป็ นจานวนเงิ น
37 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลส่ วนที่เหลือจานวน 20 บาทต่อหุ ้น เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 148 ล้านบาทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

19

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ก่อนภาษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี้
พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

1,051,412,317

(86,867,127)

8
9
8

152,539,531
654,209
44,634,391
1,193,458
1,006,703
7,390,105

123,714,914
568,382
8,512,895
(3,970,170)
223,167,680
(1,681,974)

11
8

19,842,835
6,596,401
(17,714,411)
3,490,680

16,514,402
3,085,206
(11,792,758)
(23,061,226)

หมายเหตุ
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมคุณภาพ
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
สารองเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จพนักงาน
ที่เกษียณอายุ
ตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
19

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
การกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ก่อนภาษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี้
(ต่อ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
- เงินรับล่วงหน้าจากบริ ษทั ประกันภัย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
การจ่ายเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

20

11

(584,767,039) 479,937,371
(171,457,496) (132,888,561)
32,746,791 (14,006,820)
(7,700,955) (24,143,524)
1,436,902
(388,633)
(214,675,549) (42,926,423)
38,359,057 (6,338,926)
(294,094,219) 318,058,925
(10,411,372)
15,324,445
60,482,339 840,818,078
17,931,671
11,691,251
(8,414,439) (8,460,041)
(1,101,366) (39,151,834)
68,898,205 804,897,454

เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สาคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่บริ ษทั มีรายได้จากการขาย
ต่างประเทศ และรายการซื้ อจากต่างประเทศที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิ ดจาก
บริ ษทั มีเงิ น สดและรายการเที ย บเท่าเงิ นสดที่ฝากไว้กบั สถาบัน การเงิ นและเงิ นลงทุ นอื่น ความเสี่ ยงจาก
สิ นเชื่อเกิดขึ้นจากการขายเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
20

เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ก)

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงอันเกิ ดจากความผันผวนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เป็ นเฉพาะกรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ไม่มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะไว้

ข)

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ได้ดอกเบี้ยรั บจากเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนระยะสั้นและเงิ นให้กู้ยืมแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่า
เงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกาหนดไถ่ถอนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

ค)

ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อ
บริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกิ ดจากลูกหนี้ การค้า เนื่ องจากบริ ษทั
มีลูกค้าจานวนมากรายที่ครอบคลุมถึงลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่ายและผูบ้ ริ โภค ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่า
ไม่มีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อในลูกหนี้การค้ามากไปกว่าจานวนที่สารองไว้เผื่อการเรี ยกชาระหนี้
ไม่ได้
บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
บริ ษ ทั ฝากเงิ น ไว้ก ับสถาบัน ทางการเงิ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ หลายแห่ ง โดยนโยบายของบริ ษทั จะจากัด
ความเสี่ ยงโดยการกระจายเงินฝากไม่จากัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง และสาหรับเงินสด
ส่ วนเกินจะนาไปลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเสี่ ยงต่าหรื อเงินลงทุนที่มีความน่ าเชื่ อถือสู งที่ครบกาหนด
ชาระ 90 วัน บริ ษทั ไม่เคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว

ง)

มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้และ
เจ้า หนี้ ก ารค้า ลู ก หนี้ แ ละเจ้า หนี้ กิ จการที่ เ กี่ ยวข้อ งกัน ลู กหนี้ แ ละเจ้า หนี้ อื่ น ซึ่ ง เป็ นรายการของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน จึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
21

ภาระผูกพัน
การคา้ ประกันกับธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการค้ าประกันกับธนาคารเป็ นจานวนเงิ น 10.3 ล้านบาท
(พ.ศ. 2554 : 10.3 ล้านบาท)
เงินลงทุนระยะสั้ นติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้นาเงิ นลงทุนระยะสั้นในเงิ นฝากออมทรั พย์จานวน 65.0 ล้านบาท
(พ.ศ. 2554 : 65.0 ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ธนาคารอนุมตั ิให้กบั บุคคลภายนอก
ภาระผูกพันด้ านการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีภาระผูกพันด้านการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นจานวนเงิ น
รวมทั้งสิ้ น 8.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 : 88.8 ล้านบาท)
ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดาเนินงาน - กรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานสาหรั บยานพาหนะและอุปกรณ์ สานักงาน
ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

5,135,877
7,331,553
12,467,430

1,276,800
1,556,500
2,833,300
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
22

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่
ทาหน้าที่ ถื อหุ ้น บริ ษ ทั ย่ อย และกิ จการที่ เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั ถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ใหญ่
ดังกล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 66.79 ของจานวนหุ ้นของบริ ษทั ที่ออกจาหน่ าย จานวนหุ ้น
ที่เหลือร้ อยละ 33.21 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ)

รายได้ จากการขาย
พ.ศ. 2555
บาท
รายได้จากการขายสิ นค้าสาเร็ จรู ป
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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พ.ศ. 2554
บาท

344,233,715 333,738,937
1,384,085,691 2,000,023,530
1,728,319,406 2,333,762,467

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
22

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ฉ)

การซื้อสิ นค้ าและบริ การ

ซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ซื้ อเครื่ องจักรและอะไหล่เครื่ องจักร
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค่าสิ ทธิ ทางการค้า
บริ ษทั ใหญ่
ค่าบริ การทางด้านเทคนิคการผลิต
บริ ษทั ใหญ่
ค่าบริ หารจัดการ
กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

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

90,545,822
492,164,140
582,709,962

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

147,471,662
181,617,511
329,089,173

145,422,401

159,329,227

20,133,743

2,389,381

139,288,702

128,855,896

59

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
22

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ช)

ยอดค้ างชาระที่เกิดจากการซื้อและขายสิ นค้ าและบริ การ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
กิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

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

5,506,605
133,402,680
138,909,285

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

1,370,466
44,812,728
46,183,194

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

17,955,923
206,597,496
224,553,419

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

108,252,141
52,751,659
161,003,800

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
22

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ซ)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสาคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอืน่
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

จ)

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

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

22,319,024
1,345,344
540,028
24,204,396

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

-

315,505,000

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ในระหว่า งปี บริ ษ ทั ได้รับคืนเงิ นให้กู้ยื มแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันจานวน 10 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯ
เรี ยบร้ อยแล้ว และได้รับรู ้ ผลจากการปฏิบตั ิตามสัญญาขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทาสาหรั บ
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องนี้แล้วในระหว่างปี
ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ไม่มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีสถานะเปิ ดคงเหลือ
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
23

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจ
ส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั ประกอบด้วยการผลิตและจาหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่ องบิน ยางเครื่ องบิน
เป็ นผลิตภัณฑ์หลักสาหรับการขายส่ งออกต่างประเทศ และรายได้จากการขายยางเครื่ องบินภายในประเทศ
เป็ นจานวนที่ไม่มีสาระสาคัญ ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญระหว่างการเสนอรายงาน
ตามส่ วนงานธุ ร กิ จหรื อส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ในการประเมินผลการดาเนิ นงานของกิ จการในอดีตและ
การใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับกิจการ ดังนั้น บริ ษทั จึงเสนอข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
ที่ใช้เกณฑ์สถานที่ต้งั ของตลาดเพียงรู ปแบบเดียว

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การขายภายใน
ประเทศ
บาท

1,727,563,824
รายได้จากการขาย
327,801,048
กาไรขั้นต้นตามส่ วนงาน
รายได้ค่าชดเชยความเสี ยหายจากการประกันภัย (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นเนื่องจากน้ าท่วมและไฟไหม้ (หมายเหตุ 24)
ต้นทุน/รายได้อื่นทีไ่ ม่สามารถปั นส่ วนได้ - สุ ทธิ
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้

การขายส่ งออก
ต่ างประเทศ
บาท

รวม
บาท

1,752,512,285 3,480,076,109
173,484,973

501,286,021
1,250,689,210
(315,029,496)
(385,533,418)
1,051,412,317

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การขายภายใน
ประเทศ
บาท

การขายส่ งออก
ต่ างประเทศ
บาท

รายได้จากการขาย

1,735,016,976

2,350,545,658 4,085,562,634

465,893,186
กาไรขั้นต้นตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นเนื่องจากน้ าท่วม (หมายเหตุ 24)
ต้นทุน/รายได้อื่นทีไ่ ม่สามารถปั นส่ วนได้ - สุ ทธิ
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้

124,199,285

รวม
บาท
590,092,471
(340,149,837)
(336,809,761)
(86,867,127)

บริ ษทั ไม่ ได้ปันส่ วนสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ที่ใช้ร่วมกันระหว่างส่ วนงานเนื่ องจากไม่มีเ กณฑ์การปั นส่ วน
ที่สมเหตุสมผล
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
24

ค่ าความเสี ยหายจากประกันภัย
จากเหตุอุทกภัยครั้งร้ ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2554 โรงงานของบริ ษทั ในจังหวัด
ปทุ มธานี ไ ด้รั บผลกระทบจากการถู ก น้ า ท่ ว ม ซึ่ ง ท าให้บ ริ ษัท ต้อ งหยุ ดสายการผลิ ต ยางรถยนต์แ ละ
ยางเครื่ องบินตั้งแต่วนั ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ ในระหว่างการซ่ อมแซมเครื่ องจักรที่เสี ยหายจาก
น้ าท่วมในช่วงหยุดการผลิตได้เกิดไฟไหม้ข้ นึ ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้เกิดจากกระบวนการซ่ อมแซมดังกล่าว
และถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าความเสี ยหายจากการประกันภัยเนื่องจากน้ าท่วม
บริ ษ ทั รั บรู ้ ค่ า ความเสี ย หายที่เ กิ ดขึ้ น จากเหตุ ก ารณ์ ดงั กล่า วเป็ นค่ าใช้จ่า ยที่เ กิ ดขึ้ น ในงบการเงิ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ขาดทุนจากค่าเผือ่ สิ นค้าเหลือชารุ ดเสี ยหาย
ขาดทุนจากค่าเผือ่ การด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นเนื่องจากน้ าท่วมและไฟไหม้

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

11,784,837
2,650,538
300,594,121
315,029,496

193,459,266
3,492,569
143,198,002
340,149,837

บริ ษทั ได้รับจดหมายจากบริ ษทั ประกันภัยเพื่อยืนยันจานวนค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั น่าจะได้รับ
อย่างแน่ นอนเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,250,689,210 บาท และได้รับรู ้ จานวนดังกล่าวเป็ นรายได้สาหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รายละเอียดค่าสิ นไหมทดแทนมีดงั นี้

เงินรับล่วงหน้าที่ได้รับจากบริ ษทั ประกันภัย
หัก เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนที่น่าจะได้รับอย่างแน่นอน
เงินรับล่วงหน้าจากบริ ษทั ประกันภัย

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

965,049,782
(941,085,076)
23,964,706

318,058,925
318,058,925
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
24

ค่ าความเสี ยหายจากประกันภัย (ต่อ)

ค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนที่น่าจะได้รับอย่างแน่นอน
หัก เงินรับล่วงหน้าที่ได้รับแล้วบางส่ วนที่เกี่ยวข้องกับค่าสิ นไหมทดแทน
ส่ วนที่น่าจะได้รับอย่างแน่นอน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ประกันภัย (หมายเหตุ 6)

พ.ศ. 2555
ล้ านบาท
1,250,689,210
(941,085,076)
(2,450,891)
307,153,243

เงินรับล่วงหน้าที่ได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยคงเหลือจานวน 23,964,706 บาท เป็ นเงินรับล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ให้บริ การเกี่ยวกับน้ าท่วมซึ่ งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเจรจากับบริ ษทั
ประกันภัย บริ ษทั แสดงเงินรับล่วงหน้านี้เป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ประกันภัยสามารถสรุ ปมูลค่าของค่าชดเชยความเสี ยหายส่ วนที่เหลือดังกล่าวได้ ว่า
บริ ษทั น่าจะได้รับอย่างแน่นอน เงินรับล่วงหน้าจากบริ ษทั ประกันภัยนี้จะนามาสุ ทธิ กบั ค่าชดเชยความเสี ยหาย
ที่สรุ ปได้ โดยบริ ษทั อาจจะต้องจ่ายหรื อรั บชาระเพิ่มเติมสาหรั บส่ วนต่างดังกล่าว ค่าชดเชยความเสี ยหาย
จะรับรู ้ ในงบการเงินเมื่อทราบถึงจานวนเงินและมีโอกาสที่น่าจะได้รับอย่างแน่นอน
25

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจที่จะทาการขายอุปกรณ์ บางส่ วนที่อยู่ ใน
กลุ่มสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่งในต่างประเทศ โดยบริ ษทั ได้
ตกลงกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวที่จะขายอุปกรณ์ดงั กล่าวในราคาใกล้เคียงกับมูลค่าคงเหลือทางบัญชี
ประมาณ 35.1 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2556 มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่าย
เงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี พ.ศ. 2555 ในอัตรา 20 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลจานวน
148 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะนาเสนอเพื่อการอนุ มตั ิจ่า ยเงิ น ปั นผลดังกล่าวในประชุ มสามัญประจาปี ของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

64

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจัดจาหน่ าย
ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์ และยางเครื่ องบิน โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ชาวไทย
และบริ ษ ัท เดอะ กู๊ด เยียร์ ไทร์ แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา โรงงานตั้งอยู่ที่ 50/9 ถนน
พหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบล คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
-

-

ปี 2512 บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงในด้านความร่ วมมือทางเทคโนโลยีการผลิต และการบริ หาร กับบริ ษทั
เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์รับเบอร์ จากัด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปี 2513 บริ ษทั ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) เป็ นระยะเวลา
15 ปี โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกยางเครื่ องบิน
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้นาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2526 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็ น
หุน้ ละ 20.00 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์
จากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2533 ได้มีมติให้บริ ษทั เ พิ่ ม ทุ น จ ด
ทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็ น 74 ล้านบาท
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิ ติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535และในปี เดียวกันนี้ เอง บริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล TIS/ISO 9000 จากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไทย/องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็ นบริ ษทั แรกในกลุ่มผูผ้ ลิตยางรถยนต์ในประเทศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ที่ประชุมได้มีมติให้บริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20.00
บาท เป็ น 10.00 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ จากรายงานของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่าตัวเลขเบื้องต้นในปี
พ.ศ. 2555 ของยอดจาหน่ายในประเทศของยางรถยนต์นั่ง ยางรถบรรทุกและยางรถโดยสาร มีประมาณ 19 ล้าน
เส้น เพิ่มสู งขึ้นถึงร้อยละ 28 เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดจาหน่ ายในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2554 ในขณะเดียวกันในปี
พ.ศ. 2555 ผูผ้ ลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย ได้ผลิตยางรถยนต์นั่ง ยางรถบรรทุกและยางรถโดยสาร ได้จานวน
รวมประมาณ 23 ล้านเส้น ซึ่ งเพิ่มสู งขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณร้ อยละ 11 ตัวเลขดังกล่าว แสดงถึงการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ทั้งในตลาดโรงงานประกอบรถยนต์และตลาดทดแทน
ในช่ว งครึ่ งแรกของปี พ.ศ. 2555 บริ ษ ัทได้ใ ช้เวลาดังกล่า วเพื่ อฟื้ นฟูโ รงงานจากผลกระทบของมหาอุ ทกภัย
จนกระทัง่ บริ ษทั สามารถกลับมาผลิตยางได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ดังนั้น แม้บริ ษทั ไม่ได้นาเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่ ตลาดตามแผนที่วางไว้ในปี พ.ศ. 2555 แต่ยงั คงขยายเครื อข่ายการให้บริ การแก่ สู่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ด้วยการเปิ ดศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare) อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั แจกแจงได้ดงั นี้
รายได้
จาหน่ายในประเทศ
ส่ งออก
รวม
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าจาหน่าย

ปี 2555
1,728
1,752
3,480
(14.81)

(หน่วย: ล้านบาท)

ร้ อยละ
49.65
50.35
100

ปี 2554
1,735
2,350
4,085
(2.34)

ร้ อยละ
42.47
57.53
100

ปี 2553
2,007
2,176
4,183
23.68

ร้ อยละ
47.79
52.03
100

ในปี พ.ศ. 2555 รายได้จากการขายสิ นค้ารวมของบริ ษทั ลดลงจานวน 605 ล้านบาทหรื อร้อยละ 14.81 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากการลดลงของยอดขายส่ งออก ยอดขายส่ งออกลดลงร้อยละ 25.45 อันเนื่องมาจากการผลิตที่
ลดลงในช่วงครึ่ งปี แรกของปี พ.ศ. 2555 และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในตลาดส่ งออกที่สาคัญ
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การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
บริ ษทั ตระหนักดีว่า ความต้องการในการใช้ย างรถยนต์ของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดรถยนต์ที่ มีการผลิต รถยนต์รุ่ นใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ค รอบคลุมกลุ่ มลูกค้า
เป้ าหมายที่ห ลากหลายมากขึ้น อาทิ รถเอสยูวี รถซิ ต้ ีคาร์ รถอีโ คคาร์ เป็ นต้น ดังนั้น เพื่อ ตอบสนองต่ อความ
ต้องการตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาใน 3 แนวทาง คือ
1) การพัฒนาและวิจยั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่าง
แท้จริ ง
2) การพัฒนาสิ นค้าและการให้บริ การ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
3) การพัฒ นาบุค ลากรเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการให้บ ริ ก ารและสร้ า งความพึ งพอใจสู งสุ ด แก่ ลู ก ค้า และ
ผูบ้ ริ โภค

ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน
บริ ษ ัทมุ่ งมั่นทุ่ มเทพัฒนาคุ ณภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยางเพื่ ออากาศยานที่ กาลัง เติ บโตอย่า งต่ อเนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิ่มขึ้นของจานวนเครื่ องบินในประเทศจีนและอินเดีย บริ ษทั ดาเนิ นการผลิตยางเครื่ องบิน
แบบผ้าใบและให้บริ การหล่อดอกยางเครื่ องบิน ณ โรงงานที่ต้ งั อยู่ในจังหวัดปทุมธานี และนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาง
เรเดียลจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ด้า นการบริ หารงานทางการตลาด บริ ษัท มี เ ป้ าหมายสร้ า งการเติ บ โตของส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานทางการตลาดใน 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การเปิ ดตัว ผลิตภัณ ฑ์ใ หม่ ที่ มีนวัต กรรมล้ า หน้า และตอบสนองต่ อความต้องการของผู ้บ ริ โ ภคอย่า ง
ต่อเนื่อง อาทิ ยางรถยนต์สมรรถนะสู งสาหรั บกลุ่มรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล และรถอเนกประสงค์ (SUV – Special
Utility Vehicle)
ส่ วนที่ 2 การขยายช่องทางการจัดจาหน่าย โดยเน้นการขยายศูนย์บริ การกู๊ดเยียร์ ออโตแคร์ (Goodyear Autocare)
เพื่อให้สามารถให้บริ การได้ครอบคลุมพื้นที่เป้ าหมายทัว่ ประเทศ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
ทัว่ ถึง
ส่ วนที่ 3 การสร้างแบรนด์ Goodyear โดยให้ความสาคัญกับการสื่ อสารทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ผล อาทิการใช้
Brand Ambassador สื่ อและกิจกรรมด้านดิจิตอล กิจกรรมส่ งเสริ มการขายต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า กลุ่มเป้ าหมาย
และสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้ากับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์
ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ หลัก ได้ดงั นี้
(ก)

ตลาดทดแทน (Replacement Market)

ตลาดทดแทน (Replacement Market) คือ ตลาดที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อยางเพื่อนาไปเปลี่ยนกับยางชุดแรกที่ติดมาพร้ อมกับ
รถยนต์ ซึ่ งบริ ษทั มีการจาหน่ายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภคผ่านตัวแทนจาหน่ายยางภายในประเทศทั้งรายใหญ่ (Dealer) และ
รายย่อย (Retailer)
ตลาดทดแทน มีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของไทย ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากประสบภาวะวิกฤติมหาอุทกภัย
แม้โรงงานของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2554 แต่ดว้ ยแผนฟื้ นฟูโรงงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ท าให้บริ ษทั สามารถกลับ มาดาเนิ นการผลิตและจัดจาหน่ ายยางรถยนต์เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในตลาดทดแทนได้เร็ วกว่าแผนที่วางไว้ รวมทั้งสามารถผลักดันกิจกรรมการขายและการตลาดเพื่อสร้ าง
การเติบโตของยอดขายได้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
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(ข)

ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market)

ประเทศไทยนับเป็ นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย แม้วิกฤติมหาอุทกภัยในประเทศไทย ก่อให้เกิด
การชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย แต่ด้วยการกระตุน้ จากภาครั ฐผ่านโครงการรถยนต์คนั แรก ทาให้
อุตสาหกรรมรถยนต์กลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่ ง ส่ งผลโดยตรงต่อการเติบโตของตลาดยางรถยนต์ เพื่อ
ป้ อนโรงงานประกอบรถยนต์อีกด้วย
แม้ว่าการแข่ งขันระหว่างผูผ้ ลิตยางรถยนต์เ พื่อป้ อนโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยจะเพิ่มสู ง ขึ้น แต่
บริ ษ ัท ยัง คงได้รั บ ความไว้ว างใจจากโรงงานประกอบรถยนต์ช้ นั น าหลายแห่ งในการส่ งมอบยางรถยนต์ สู่
สายการผลิต
นอกจากนี้ แม้บริ ษทั จะได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปลายปี 2554 ต่อเนื่ องต้นปี 2555 แต่ดว้ ยมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงและการจัดการด้านซัพพลายเชนที่มีประสิ ทธิภาพของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั ยังคงสามารถส่ งมอบ
ยางรถยนต์ให้แก่ลูกค้าโรงงานประกอบรถยนต์โดยนาเข้ายางจากบริ ษทั ในเครื อจากต่างประเทศเพื่อลดผลกระทบ
ต่อลูกค้าของบริ ษทั
(ค)

ตลาดต่างประเทศ (Export Market)

การส่ งออกยางรถยนต์ของบริ ษทั จะจาหน่ายแก่บริ ษทั ในเครื อกู๊ดเยียร์ ในต่างประเทศทุกภูมิภาคทัว่ โลก
บริ ษทั เป็ นแหล่งผลิตยางรถยนต์เพื่อส่ งออกไปทัว่ โลก แต่ดว้ ยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าในสหภาพยุโรป
และภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ทาให้ความต้องการยางโดยรวมจากต่างประเทศลดลง ส่ งผลให้ประเทศไทยส่ งออกยางได้
ลดลงตามไปด้วย ซึ่ งการเติบโตหรื อการลดลงของการส่ งออกยางของประเทศไทยจะเป็ นไปตามกลไกและความ
ต้องการของตลาดโลก
ผลิตภัณฑ์ ยางเครื่องบิน
การจาหน่ ายยางเครื่ องบินของบริ ษทั ในตลาดต่างประเทศ กระทาโดยการจาหน่ ายไปยังบริ ษทั ในเครื อกู๊ดเยียร์
สาหรั บการจ าหน่ า ยในประเทศไทยจะกระท าโดยบริ ษ ัทเองซึ่ งความต้อ งการของตลาดจะแปรผัน ตามภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศและการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
โรงงานกู๊ดเยียร์ ในประเทศไทยเริ่ มผลิตยางรถยนต์เส้นแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2512 ด้วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัย
และอุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตยางรถยนต์และยางเครื่ องบินที่เปี่ ยมด้วยคุณภาพ
บริ ษทั จึงให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพสิ นค้า นับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบและการ
ควบคุมการผลิตรวมถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการขาย
โดยปกติ บริ ษทั จัดหาวัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้ในการผลิตจากหลายแหล่ง วัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตจะต้องผ่าน
การตรวจสอบและได้รับการอนุ มตั ิจากศูนย์ทดสอบของ บริ ษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา และบริ ษัท กู๊ ด เยี ย ร์ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล คอร์ ป อร์ เ รชั่น เทสต์ เ ซ็ น เตอร์ ประเทศ
ลักเซมเบอร์ ก ก่อนที่จะนามาใช้ในการผลิต

บริ ษทั มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบทุกชนิดโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และผูผ้ ลิตเป็ นหลัก ในปี 2555 บริ ษทั
มีสัดส่ วนการจัดหาวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตในประเทศร้อยละ 42 เปรี ยบเทียบกับปี 2554 ร้อยละ 62

สิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั มีโรงงานเพื่อทาการผลิตยางรถยนต์ และยางล้อเครื่ องบิน ตั้งอยูใ่ นย่านรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ นย่านที่
มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้ งั อยูเ่ ป็ นจานวนมาก
บริ ษทั มีนโยบายการจัดการของเสี ยที่เกิดจากการผลิตยางในโรงงานอย่างมีระบบ นโยบายหรื อแผนงานดังกล่าว
กาหนดขึ้นเพื่อให้มนั่ ใจว่า การผลิตสิ นค้าของบริ ษทั จะไม่ก่อมลพิษหรื อส่ งผลกระทบใดๆ ทางด้านสิ่ งแวดล้อม
ต่อชุมชนใกล้เคียงโรงงาน
บริ ษทั มีโรงกาจัดขยะสาหรับแยกขยะแต่ละชนิดเพื่อขนย้ายไปกาจัดตามกระบวนการและมาตรฐาน
ตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบอิสระ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
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และมีการ

ปัจจัยความเสี่ ยง
(1) ความเสี่ ยงทั่วไป
แม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวจากมหาอุทกภัยในปี 2554 แต่ยงั คงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง
ข้อมูลจากธนาคารโลกเผยว่า อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย ในปี 2555 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 4.7 โดยแรงผลักดันที่สาคัญมาจากการฟื้ นตัวของการบริ โภคภาคครัวเรื อนและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก
ภาคเอกชนและภาครัฐสื บเนื่องมาจากมาตรการฟื้ นฟูภายหลังน้ าท่วมและมาตรการกระตุน้ การบริ โภคของภาครั ฐ
อย่างไรก็ตามการชะลอตัวลงของอุปสงค์จากสหภาพยุโรป จีน และอาเซี ยนในช่วงครึ่ งหลังของปี 2555 ซึ่ งส่ งผล
ต่อการส่ งออกและข้อจากัดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จากการคาดการณ์ ของธนาคารโลก เชื่อว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5
มูลค่าการส่ งออกในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัว ขึ้นเปรี ยบเทียบกับในปี 2555 อุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการลงทุนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่ องจากปี 2555 อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ปั ญหาหนี้ สาธารณะของสหภาพยุโรปยังคงเป็ นปั ญหาต่อเนื่ อง แม้ว่าวิ กฤตการณ์ ห นี้ สินของสหภาพยุโรปจะ
บรรเทาลงในปี 2555
ความเสี่ ยงของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 นี้จึงยังขึ้นอยู่กบั ความไม่แน่ นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะที่
เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
(2) ความเสี่ ยงด้ านวัตถุดิบ
บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดซื้ อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งจากผูค้ า้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยวัตถุดิบที่สาคัญ
ในการผลิต อาทิเช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงคาร์ บอนด์แบล็ค เส้นใยสังเคราะห์ และเคมีภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ โดย
วัตถุดิ บในแต่ล ะชนิ ดสามารถจัด ซื้ อได้จากผูผ้ ลิตหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับ การที่
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบและการบริ หารวัตถุดิบอย่างเป็ นระบบ โดยมีแผนรองรั บหากประสบ
ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริ ษทั ได้ร่วมมือกับบริ ษทั เครื อกู๊ดเยียร์ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน เพื่อบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบและการผันผวนของราคาวัตถุดิบร่ วมกัน
จากความร่ วมมือนี้ ทาให้บริ ษทั มีความมัน่ ใจว่าจะไม่มีการขาดแคลนวัตถุดิบและไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
การผลิตของบริ ษทั ได้
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(3) ความเสี่ ยงด้ านการตลาด

บริ ษทั มีตลาดที่รองรับสิ นค้าของบริ ษทั อยู่ 2 ตลาด คือ
(ก)

ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)

ปริ มาณความต้องการใช้ยางรถยนต์ของตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM)
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการผลิตรถยนต์ของผูป้ ระกอบธุรกิจยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย
ตลาด OEM เป็ นตลาดที่มีความสาคัญต่อผูผ้ ลิตยางรถยนต์ เนื่ องจากมีความเชื่อมโยงต่อเนื่ องไปยังตลาดทดแทน
(Replacement Market) เพราะผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ที่เป็ นชนิ ดและตราผลิตภัณฑ์เดิมที่ติดมา
กับรถยนต์
บทเรี ยนจากมหาอุทกภัยในปี 2554 ต่อเนื่ องต้นปี 2555 ทาให้บริ ษทั ตระหนักดีว่า เหตุสุดวิสัยดังกล่าวส่ งผลต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในตลาด OEM ได้ แต่เนื่องจากบริ ษทั มีนโยบายและแผนงานในการจัดหายางรถยนต์
จากบริ ษทั ในเครื อกู๊ดเยียร์ ในต่างประเทศทาให้สามารถลดผลกระทบต่อลูกค้าโรงงานประกอบรถยนต์และธุ รกิจ
ของบริ ษทั ได้
(ข)

ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market)

ตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) เป็ นตลาดที่จาหน่ายยางรถยนต์เพื่อนาไปทดแทนยางรถยนต์เก่า
ที่หมดอายุการใช้งาน
ความต้องการใช้ยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณรถยนต์ที่ยงั ใช้
งานอยู่ ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
การจาหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement Market) จะมีอตั รากาไรที่สูงกว่าตลาด OEM
ดังนั้นตลาดยางรถยนต์ทดแทนจึ งมีภาวะการแข่งขันที่สูงมาก นอกจากนี้ ดว้ ยจานวนผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายยาง
รถยนต์ในประเทศไทยที่เพิ่มสู งขึ้น
(4) ความเสี่ ยงจากภัยอุทกภัยที่อาจมีผลกระทบต่ อทรัพย์สิน และการดาเนินงานของบริษัท

จากมหาอุทกภัยในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั พบว่า บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอุทกภัย ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อทรั พย์สิน และ
การดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ดาเนิ น ก่อสร้ า งกาแพงกั้นน้ า โดยรอบโรงงาน และ
สานักงานเพื่อป้ องกันน้ าท่วมในอนาคต นอกจากนี้บริ ษทั ได้ทากรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี ยหายต่อ
อาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์ สิ นค้าคงคลังและความเสี ยหายที่เกิดจากการหยุดการดาเนินธุรกิจ
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(5) ความเสี่ ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
บริ ษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รั บเบอร์ คอมปะนี จากัด ที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในสหรั ฐอเมริ กา ถือหุ ้นของ
บริ ษทั จานวนร้อยละ 66.79 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่าย ดังนั้น บริ ษทั จึงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ บริ ษทั เดอะ
กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จากัด
ในการดาเนิ นกิจการและการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ต้องอาศัยความร่ วมมือกับบริ ษทั เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์
แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี จากัด ในด้านเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีทางด้านวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ หารงาน การพึ่งพานั้นบริ ษทั มีความเสี่ ยงในดาเนิ นธุ รกิจ
อย่างต่อเนื่องถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในผูถ้ ือหุน้ หลักของบริ ษทั
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ข้ อมูลทั่วไป
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ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ทะเบียนบริ ษทั เลขที่

010753700118 (เดิมเลขที่ บมจ. 365)

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2909-8080-8 โทรสาร 0-2909-8068

ที่ต้ งั โรงงาน

เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2909-8080-8 โทรสาร 0 2909-8086

จานวนพนักงาน

802 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ลักษณะการดาเนินงาน

ผลิต ขายและจัดจาหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่ องบินสาหรับตลาดใน
ประเทศและเพื่อการส่ งออก

ทุนจดทะเบียน

74,000,000 บาท

จานวนหุน้

7,400,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

10 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผูส้ อบบัญชี

นายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4526
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 หรื อ 0-2286-9999
โทรสาร 0-2286-5050

ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 20-26 ถนนพระราม 3
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2653-5555 โทรสาร 0-2653-5678

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
To the Shareholders of Goodyear (Thailand) Public Company Limited
In 2012, the economy and automotive industry in Thailand continually fluctuated as a result of the
global economic recession caused by the European region’s public debt and the automotive sector’s
recovery from the flood crisis which was managed by Thailand’s government. Even though these
external factors affected its operation, the Company was able to minimize their impact and achieve
better performance compared to the previous year.
For 2013, the Company remains confident in Thailand’s economic and automotive industry and also
aims to drive Company growth by increasing its marketing activities, expanding its distribution
channels via opening additional “Goodyear Auto Care” service centers, and improving marketing
communications to meet customer demands.
I would like to take this opportunity to thank all of our associates for their engagement and
contributions toward growing our Company, and our shareholders for their trust in the Goodyear
brand and Company.

Dr. Dhiraphorn Srifuengfung
Chairman
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REPORT OF AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee’s roles and responsibilities are to perform duties and functions stated in the
Best Practice Guidelines for the Audit Committee issued by the Stock Exchange of Thailand (SET),
provisions of the Public Companies Limited Act of 1992 (B.E. 2535) and the Securities and Exchange
Act of 1992 (B.E. 2535). To comply with the principles and the best practices set out by the SET’s
guidelines as to the Audit Committee, the Audit Committee reviews financial statements of
Goodyear (Thailand) Public Company Limited. The Audit Committee are pleased to report to the
Board and shareholders as follows:
1. All members of Audit Committee were independent directors; namely:
(a) Mr. Athaporn Khaimarn
(b) Mr. Kenneth Lee White
(c) Mr. Yeap Swee Chuan

Chairman of Audit Committee
Member of Audit Committee
Member of Audit Committee

2. The Audit Committee has full access to inspect and has received cooperation from the
management of the Company. It was able to invite Directors or executive officers to attend its
meetings as appropriate. Mr. Mark Chandran Ravunni, Finance Director and Mr. Brad S. Lakhia,
Finance Director ASEAN regularly attended the meetings together with the external auditor,
Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited where during 2012, the Audit Committee held 4
meetings.
3. The Audit Committee has received the cooperation from others as requested that enabled it to
perform its functions properly.
4. The Audit Committee has reviewed the findings of the internal and external auditors and
reviewed the Company’s internal control system, the internal auditor’s reports and internal
control assessments, all of which were duly reported to the Board.
5. All issues and questions raised by the Audit Committee members in its deliberations were
resolved by the management and the Board to the Audit Committee’s satisfaction.
Based on the foregoing, Goodyear (Thailand) Public Company Limited’s operation in Fiscal Year 2012
was found by the Audit Committee to have complied with the Committee’s guidelines and as
required by applicable laws and regulations of Thailand.
Respectfully submitted,
Athaporn Khaimarn
Chairman of the Audit Committee
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COMPARISON OF THREE YEARS’ FINANCIAL STATEMENTS
Item
Cash and cash equivalent
Restricted short term investment
Trade and other receivables
Long term loan to a related company
Inventories, net
Value Added Tax refundable
Other current assets
Property, plant and equipment, net
Computer software, net
Other non-current assets
Total assets
Trade and other payables
Accrued withholding tax
Current income tax payable
Advance received from insurers
Other current liabilities
Reserves for saving fund and employee
retirement benefits
Total liabilities
Share capital - authorized, issued and fully
paid up
Premium on share capital
Retained earnings
-Appropriated -legal reserve
-Unappropriated
Total shareholders’ s equity
Sales
Cost of sale
Selling and administrative expenses
Other operating expenses
Other income
Income from insurance reimbursement
Income tax expenses
Net profit (loss) for the year
Basic earnings per share

Year 2012
675,347
65,000
1,064,477
627,489
29,845
21,920
1,956,507
2,423
2,961
4,445,969
704,492
46,480
153,386
23,965
9,001
96,905

Year 2011
935,584
65,000
394,127
315,505
457,038
62,592
19,468
1,893,211
2,154
4,398
4,149,077
879,742
8,121
318,059
19,413
85,477

(Unit: Thousand Baht)
Year 2010
758,718
65,000
844,022
300,063
547,316
48,585
18,110
1,526,778
2,723
4,010
4,115,326
913,869
14,460
3,497
77,422

1,034,229
74,000

1,310,812
74,000

1,009,249
74,000

92,000

92,000

92,000

7,400
3,238,340
3,411,740
3,480,076
(2,978,790)
(414,337)
(315,030)
28,804
1,250,689
(159,737)
891,675
120.50

7,400
2,664,865
2,838,265
4,085,563
(3,495,470)
(359,691)
(340,150)
22,881
(32,945)
(119,812)
(16.19)

7,400
2,932,677
3,106,077
4,182,929
(3,815,356)
(374,508)
476,777
(134,991)
334,851
45.25
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SIGNIFICANT FINANCIAL RATIOS
FINANCIAL RATIO

Liquidity ratio
Quick ratio
Account receivable turnover
Average collection period
Inventory turnover
Average sales days
Payment days
Cash Cycle

Year 2012
2.65
1.34
7.88
45.68
5.49
65.53
58.17
53.04

Year 2011
1.83
1.01
7.61
47.34
6.96
51.72
57.03
42.02

Year 2010
2.45
1.64
5.87
61.38
8.55
42.13
52.78
50.72

time
time
time
days
time
days
days
days

Year 2012
14.4
25.6
20.7
54.2
0.81

Year 2011
14.4
(2.9)
(2.9)
0.2
0.99

Year 2010
8.8
8.0
8.6
52.7
1.08

per cent
per cent
per cent
per cent
time

Year 2012
0.3
35.7

Year 2011
0.5
(123.5)

Year 2010
0.3
33.1

time
per cent

PROFITABILITY RATIO
Gross margin ratio
Net profit (loss) ratio
Return on asset ratio
Return to fixed assets ratio
Total asset turnover
FINANCIAL POLICY RATIO
Debts to Shareholders
Dividend (loss)

EXPLANATIONS AND ANALYSIS OF FINANCIAL STATUS AND OPERATION AND SIGNIFICANT
FINANCIAL RATIOS
Upon an analysis of the Company’s financial statements, its financial status and operations can be
summarized as follows:
(1) Liquidity
The increase in the 2012 liquidity ratio was due to proceeds received in 2012 from the settlement of
a prior year loan made to a related company. The average collection period decreased from 47.34
days in 2011 to 45.68 days in 2012 because of improved collections on trade receivables. The
average sales days increased from 51.72 days in 2011 to 65.53 days in 2012 because of lower sales.
In addition, the overall cash cycle of the Company increased from 42.02 days in 2011 to 53.04 days in
2012 due to the decrease in sales.
(2) Profitability Ratio
The gross margin ratio of 14.4 per cent in 2012 was the same as in 2011 as the Company’s
improvements in production efficiency offset increased prices of raw materials in the global market.
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(3) Efficiency in operation
The Return on Asset (ROA) ratio and a Return to Fixed Asset (ROFA) ratio also improved as the
Company was able to resume factory production to pre flood levels and attain higher profitability.
(4) Financial Policy
Our debt to equity ratio decreased from 0.5 time in 2011 to 0.3 time in 2012 due to increased
shareholder’s equity from current year’s net profit.
(5) Conclusion
Sales decreased 14.8 per cent compared to the previous year as a result of the negative impact on
the local economy in 2012 from the flood in Thailand and economic slowdown in key export
markets.
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RELATED PARTIES TRANSACTION
Related parties are the individuals or enterprises that directly, or indirectly through one or more
intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the Company,
including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company.
Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the
Company that gives them significant influence over the enterprise, key management personnel,
including directors and officers of the Company and close members of the family of these individuals
and companies associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the
relationship, and not merely the legal form.
The Company is controlled by The Goodyear Tire & Rubber Company (registered and located in the
USA), which owns 66.79% of the Company’s issued shares. The remaining 33.21% of the shares are
widely held by individuals and enterprises.
Pricing policies for related parties’ transactions comprise of:
Sales and purchases
Royalty fee
Production service fee
Management fee

Pricing policies
Costs plus margin
Percentage of revenues from sales of products
manufactured in Thailand
As actual incurred
As actual incurred

The following transactions were carried out with related parties:
i)

Sales of goods

Sales of finished goods:
Parent company
Related parties - same common control

ii) Purchases of goods and services
Purchases of raw materials and finished goods:
Parent company
Related parties - same common control

Purchases of machinery and spare parts:
Parent company
Related parties - same common control

Royalty fee:
Parent company
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2012
(Baht)

2011
(Baht)

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

333,738,937
2,000,023,530
2,333,762,467

2012
(Baht)

2011
(Baht)

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

90,545,822
492,164,140
582,709,962

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

147,471,662
181,617,511
329,089,173

145,422,401

159,329,227

Production service fee:
Parent company
Management fee:
Related parties - same common control

iii) Outstanding balances arising from
sales/purchases of goods/services
Trade accounts receivables - related parties:
Parent company
Related parties - same common control

Amounts due from related parties:
Parent company
Related parties - same common control

Trade accounts payables - related parties:
Parent company
Related parties - same common control

Amounts due to related parties:
Parent company
Related parties - same common control

iv) Directors’ and key management’s compensation
Salaries and other short-term employee benefits
Retirement benefits
Other long-term benefits

v) Loan to a related party
Loan to a related party - same common control

20,133,743

2,389,381

139,288,702

128,855,896

2012
(Baht)

2011
(Baht)

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

5,506,605
133,402,680
138,909,285

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

1,370,466
44,812,728
46,183,194

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

17,955,923
206,597,496
224,553,419

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

108,252,141
52,751,659
161,003,800

2012
(Baht)
31,685,753
2,276,335
2,290,368

2011
(Baht)
22,319,024
1,345,344
540,028

36,252,456

24,204,396

2012
(Baht)

-

2011
(Baht)
315,505,000

During the year, loan to a related party amounting to US Dollar 10 million was fully settled and the
related foreign currency forward contract that hedged this loan had been excercised and recognised
accordingly during the year.
As of 31 December 2012, there was no open foreign currency forward contract.
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SHAREHOLDING STRUCTURE AND MANAGEMENT
Major Shareholders
Major Shareholders as of the recent book closing date 29 March 2012
Rank Major Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The Goodyear Tire & Rubber Company
BNP Paribas Securities Services, London Branch
Sri Keree Enterprises Company Limited
Sri Pheenong Company Limited
Boonsong Company Limited
Mr. Boonsong Srifuengfung
Aberdeen Growth Fund
Thai NVDR Company Limited
Techaphaiboon Company Limited
Worawat Co., Ltd.

Number of
Shares
4,942,418
431,900
209,864
208,240
141,900
101,918
87,100
62,802
51,480
33,000

% Share
66.79
5.84
2.84
2.81
1.92
1.38
1.18
0.85
0.70
0.45

MANAGEMENT OF THE COMPANY
The Company has four committees; namely, Board of Directors, the Audit Committee, the
Nomination and Corporate Governance Committee and the Executive Directors:
(A) THE BOARD OF DIRECTORS
Composition of the Board of Directors:
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1. Mr. Dhiraporn Srifuengfung

Chairman & member of the Nomination and Corporate
Governance Committee

2. Mr. Athaporn Khaimarn

Independent Director & Chairman of Audit Committee

3. Mr. Kenneth Lee White

Independent Director & member of the Audit Committee and
the Nomination and Corporate Governance Committee

4. Mr. Yeap Swee Chuan

Independent Director & member of the Audit Committee and
the Nomination and Corporate Governance Committee and
Corporate Governance Committee

5. Mr. Phiphat Vorapipat

Executive Director & Member of the Nomination and Corporate
Governance Committee

6. Mr. Suttipong Wannawanit

Executive Director

7. Mr. Quek Khai Whatt

Director

8. Mr. Mark Chandran Ravunni

Executive Director (upto 12 November 2012)

9. Mr. Brad S. Lakhia

Director (upto 12 November 2012)

10. Mr. Dennis Allen Kepple

Executive Director (as from 19 November 2012)

11. Mr. Ralf Marx Cabrera

Director (as from 19 November 2012)

Remark:
1. Mr. Mark Chandran Ravunni resigned from his directorship on November 12, 2012. Mr. Dennis
Allen Kepple has been appointed as Director in lieu of Mr. Mark Chandran Ravunni on November
19, 2012.
2. Mr. Brad S. Lakhia resigned from his directorship on November 12, 2012. Mr. Ralf Marx Cabrera
has been appointed as Director in lieu of Mr. Brad S. Lakhia on November 19, 2012.
At the Board meeting, no less than a majority of Directors shall be present to constitute a quorum.
When Chairman of the Board is absent from any meeting or unable to act, Directors present shall
elect one among themselves as Chairman of the meeting. Decisions of the Board shall be made by a
simple majority vote. Each Director shall have one vote. In case any Director has an interest in any
resolution to be made, he is not allowed to vote on such resolution. Presiding Chairman shall have a
casting vote.
The Company Secretary is Mr. Dennis Allen Kepple, who primarily performs duties as described by
the Securities and Exchange Act of 2008.
(B) THE AUDIT COMMITTEE
The Board of Directors of the Company appoints the Audit Committee whose responsibilities are to
investigate the audit of financial statements and review the Company’s internal control system in an
effective manner, etc. Members of the Audit Committee must possess qualifications as required by
regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.
Composition of the Audit Committee:
1. Mr. Athaporn Khaimarn
2. Mr. Kenneth Lee White
3. Mr. Yeap Swee Chuan

Chairman of Audit Committee
Member of Audit Committee
Member of Audit Committee

The Audit Committee’s term is three years. A one-month advance notice with the reason is required
for resignation. A newly appointed member by the Board of Directors to replace the resigning
member will be in the office for a remaining term of the resigning member only.

(C) THE NOMINATION AND CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE
Composition of the Nomination and Corporate Governance Committee:
1.
2.
3.
4.

Mr. Dhiraphorn Srifuengfung
Mr. Kenneth Lee White
Mr. Yeap Swee Chuan
Mr. Phiphat Vorapipat

Chairman of the Board
Independent Director
Independent Director
Executive Director

The term of the Nomination and Corporate Governance Committee is three years. A one-month
advance notice with the reason is required for resignation. A new member appointed by the Board
of Directors to replace the resigning member will remain in the office for a remaining term of the
resigning member only.
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(D) EXECUTIVE DIRECTORS
Executive Directors are to operate and manage the Company to achieve its goals set each year. The
Company appoints Managing Director and other Directors as its Executive Director. In 2012,
Executive Directors were:
1. Mr. Suttipong Wannawanit
2. Mr. Phiphat Vorapipat

Managing Director
Director Product Supply ASEAN/
Manager of Aviation Supply Chain APAC
3. Mr. Mark Chandran Ravunni Finance Director (upto 12 November 2012)
4. Mr. Dennis Allen Kepple
Finance Director (As from 19 November 2012)

Remark:
1. Mr. Mark Chandran Ravunni resigned from his directorship on November 12, 2012. Mr. Dennis
Allen Kepple has been appointed as Director in lieu of Mr. Mark Chandran Ravunni on November
19, 2012.

SELECTION OF NOMINATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVE DIRECTORS
(1) SELECTION OF DIRECTORS
The Company selects Directors by a means of nomination following the consideration and approval
of the Nomination and Corporate Governance Committee and the Board of Directors. Shareholders
will then consider and approve appointing the directors. Minority shareholders have their rights to
consider and vote to appoint Directors at the Shareholders’ Meeting. Currently, there are 9
members of the Board of Directors, comprising knowledgeable and experienced executives in
related fields of businesses, including representatives of shareholders. The numbers of the
independent Directors shall equal to or not less than one-third of the Board of Directors.
A selection and appointment of board members by shareholders is subject to the following criteria:
1. Each shareholder shall have one vote per share.
2. Each shareholder may use his entire vote to elect one or more Directors as deemed appropriate
by the shareholders’ meetings. However, in each voting shareholder shall vote with votes according
to number of shares held and shall not divide his votes in any proportion for any particular Director.
3. The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received to
the lowest , and shall be appointed as Directors in that order.

(2) SELECTING SENIOR MANAGEMENT
The executive section will recruit the senior management upon vacancy and according to the criteria
and regulations of the Company.
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(3) REMUNERATIONS OF DIRECTORS AND EXECUTIVES DIRECTORS
The remuneration of directors and executive directors of Year 2012 are as follows:
-

Chairman
Other Board members living in Thailand and not
employed by the Company
Chairman of Audit Committee
Audit Committee
Nomination and Corporate Governance
Committee

450,000 Baht
300,000 Baht per each member
300,000 Baht
250,000 Baht per each member
50,000 Baht per each member

These fees had been approved by the 44thAnnual General Meeting dated April 26, 2012.
Management’s remunerations of 2012 and 2011 are as follows:
Directors and Management

Year 2012(Baht)
36,252,456

Year 2011 (Baht)
24,204,396

Director’s and management’s remuneration represents salaries, meeting fees and other benefits.
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INTERNAL CONTROL
The Company believes the internal controls are sufficient to protect its assets. The Company has not
found the risk incurring from misuse of the assets in an illegal manner or without authority by the
executives no any material defects in the respect to its internal control. The Company has internal
control procedures at both the management and operation levels. Therefore, the Company has
clearly defined duties and power in writing concerning an operation of our management and the
functioning of our operation. The Board of Directors is responsible for preparing financial
statements. The financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP) of Thailand. The Company adheres to the accounting policies
applicable to it. The Company prepares its financial statements with care and also discloses required
sufficient information in the Notes of Financial Statements. The Company has designed and
implemented effective internal controls to ensure that its books and accounts are materially correct
and sufficient to maintain its assets as well as to foresee any weakness to prevent fraud and
malpractice.
For the above reasons, the Board of Directors has appointed the Audit Committee who are
independent directors to review and monitor quality of our financial statements and internal control
and to provide the Audit Committee a report. The Board members considered that the internal
control of the Company has satisfactorily met its criteria and has been designed to ensure the
reliability of its financial statements as of 31 December 2012. The Company realizes that its
information of financial and non-financial statements would effect to a decision making by an
investor or an interested person. For this reason, our Management has attempted to disclose
sufficient, reliable and complete information in a timely fashion for investors to make prudent
decisions. Due to a light volume of trading activity of the Company’s shares, we do not have a
separate Investor Relations Department. Instead, the Company has assigned the Finance Director as
a point of contact for shareholders and relevant authorities. Investors may call 0-2909-8080 or visit
our website at http://www.goodyear.co.th for our corporate information.

OPINION OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE INTERNAL CONTROL
The Board of Directors considers the current internal controls of the Company are sufficient and
proper. The Company sets out a proper business goals for effective management of the enterprise
and measureable. Those operation goals are practical and regularly monitored. The Company has
proper organization structure for efficiency on business administrations. Conflicts of interest
between the Company and employees have been defined and it is fully complied. To boost up the
quality of the internal control system, the Company has appointed an Internal Auditor. In addition,
the Company has put in place robust information technology solutions (SAP) to improve the

effectiveness and efficiency level of our internal controls.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Goodyear (Thailand) Public Company Limited is subject to the laws of Thailand, in particular, the
Public Company Act of 1992 (B.E. 2535) and the Securities and Exchange Act of 1992 (B.E. 2535)
including the regulations and announcement of the Stock Exchange of Thailand and the Security and
Exchange Commission.
The Company realizes the importance of the good corporate governance which the Stock Exchange
of Thailand has announced the Best Practice of Good Corporate Governance for the Listed Company.
The Company has applied the guideline stipulates in the Best Practice to the business operation in
order to improve the corporate governance of the Company.
In addition, as a US subsidiary company, Goodyear must also comply with the Sarbanes Oxley Act
(SOX) in respect to financial reporting controls and the highest ethical standards.

MANAGEMENT STRUCTURE
We are supervised by meetings of Shareholders, Board of Directors, the Audit Committee, the
Nomination and Corporate Governance Committee and the Executive Directors.

(1) MEETINGS OF SHAREHOLDERS
An Annual General Meeting (AGM) and An Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders are
the highest level to control our business operation. Shareholders are entitled to express their
comments or give advice on any administrative matters of the Company. The Annual General
Meeting of the Shareholders is regularly held each year whereas the extraordinary general meeting
may be held from time to time based upon the Company’s business needs.
During 2012, the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders was held on April 26, 2012. The
Company sent a notice to attend the meeting as well as relevant information regarding the AGM to
shareholders seven days in advance. The Board of Directors has put their opinion to each agenda.
The Company and its Board of Directors realized the importance of these meetings all directors then
made every attempt to attend in person. Furthermore, the Company has the policy to facilitate the
procedures of holding the shareholding meetings and equally treat every shareholder.
Before the beginning of the meeting, all relevant rules should be informed and number of votes of
each meeting agenda shall be clearly concluded. During the meeting, Shareholders were invited to
raise questions or express their concerns to the meeting. The Chairman of the Board or an
appropriate Board member would then respond to the questions. The minutes of the meeting was
taken and recorded for shareholders to access.
The Company had provided options to shareholders to appoint independent directors as their
proxies in case of their absence.

(2) BOARD OF DIRECTORS
At present, the Board consists of 9 members of knowledgeable and experienced persons in relevant
businesses and industries who are also represent shareholders. Number of the independent
directors should equal or not less than one-third of the Board members. The election and
appointment of the Board of Director would be conducted in the shareholders’ meeting under the
following criterion.

87

1. Each shareholder has one vote per share.
2. Each shareholder may use his entire vote to elect one or more directors as the meeting of
shareholders seems appropriate.
3. In each voting shareholder shall vote with votes according to number of shares held and shall not
divide his/her votes in any proportion for any particular person.
The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received to
the lowest, and shall be appointed as directors in that order.
The meeting of shareholders may pass a resolution removing any director from office prior to
vacancy as a result of the termination of the term of office of the director, by a vote of not less than
three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and having the right to vote and
the total number of shares being not less than half of the number of shares held by the shareholders
attending the meeting and having the right to vote.
For the Board meetings, the Company always serves a notice to attend the meeting and other
related information to each Board member at least 7 days in advance. In doing so, each Board
member will have time to review the notice and related information prior to the attendance. All
minutes of the meetings are taken and recorded in writing and it shall be sent all members of the
Board. In addition, one copy of minutes of meeting shall be retained at the Company’s premise and
make it available for inspection by authorized person.
In 2012, the Board of Directors Meetings were convened 5 times and an Annual General Meeting of
Shareholders, details of which are as follows:
Name
1. Mr. DhirapornSrifuengfung
2. Mr. Athaporn Khaimarn
3. Mr. Kenneth Lee White
4. Mr. Yeap Swee Chuan
5. Mr. Phiphat Vorapipat
6. Mr. Suttipong Wannawanit
7. Mr. Quek Khai Whatt
8. Mr. Brad S. Lakhia
9. Mr. Mark Chandran Ravunni
10. Mr. Dennis Allen Kepple
11. Mr. Ralf Marx Cabrera

Number of meeting attendance /
Number of Meetings
6/6
6/6
6/6
4/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
1/1
1/1

Changes of Board of Directors during 2012:
1. Mr. Mark Chandran Ravunni resigned from his directorship on November 12, 2012. Mr. Dennis
Allen Kepple has been appointed as Director in lieu of Mr. Mark Chandran Ravunni on November 19,
2012.
2. Mr. Brad S. Lakhia resigned from his directorship on November 12, 2012. Mr. Ralf Marx Cabrera
has been appointed as Director in lieu of Mr. Brad S. Lakhia on November 19, 2012.
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Remark:
1. Mr.Suwat Tirawatnangkool resigned from the Company Secretary of the Company on July 20,
2012. Mr. Brad S. Lakhia has been appointed as the Company Secretary in lieu of Mr. Suwat
Tirawatnangkool on July 20, 2012.
2. Mr. Brad S. Lakhia resigned from the Company Secretary of the Company on November 12, 2012.
Mr. Dennis Allen Kepple has been appointed as the Company Secretary in lieu of .Mr. Brad S. Lakhia
on November 19, 2012.
The Board of Directors has the following duties and responsibilities:
1. To lead and manage the company based on the Company’s vision and missions
2. To protect the acquisition and management of the Company’s assets for the benefit of the Company
3. To act in compliance with laws, regulations and resolutions of the Shareholders’ Meeting
4. To hold at least one meeting every three months
5. To transact any duty as assigned by the Board of Directors of the Company that may authorize to
one or several directors or other persons to perform duties on behalf of directors in certain matters

INDEPENDENT DIRECTORS
According to Principles of Good Governance, a public company should have independent directors,
at least one third of the Board members, who give frank opinions related to important matter
without domination from other interest group referred to as “Independent Directors”. The company
shall have three Independent Directors from nine-member of the Board of Directors or the
equivalent of 33.33 percent, which is equivalent to the minimum standard, namely as follows:
1. Mr. Athaporn Khaimarn
2. Mr. Kenneth Lee White
3. Mr. Yeap Swee Chuan
The Company defined the definition of Independent Directors, with intensive requirements beyond
minimum standard of requirements of the SET and the SEC as detailed below:
1. Independent Directors shall not have any business relationship or work with any company that may
affect an independent decision of them.
2. Independent Directors shall not hold more than 0.5 per cent of the paid-up capital of the
Company, its affiliated company, related company. Shares held by independent directors shall
include those held by their connected persons.
3. Independent Directors shall not be involved in any management of the Company and its affiliated
company, related company or connected company or in major shareholders of the Company.
Independent Directors shall not be any consultant giving advice for a fixed income of the Company
and its affiliated company, related company or connected company or major shareholder of the
Company.
4. Independent Directors shall not have stakes or hold stake either directly or indirectly in the
finance and management of the Company or its affiliated company, related company or connected
company or the major shareholder of the Company.
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5. Independent Directors shall not be related to or be a relative of senior management or major
shareholders of the Company
6. Independent Directors must pass a procedure of selection of the Board of Directors.
(3) THE AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee consists of three independent directors appointed by the Company’s Board of
Directors. Chairman of the Audit Committee must not be chairman of any other committee.
The Audit Committee has the following duties and scope of responsibilities:
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
2. To review the Company’s internal control and internal audit systems to ensure that they are
suitable and efficient; to determine the internal audit unit’s independence; and to approve an
appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit unit or any other unit in charge
of internal auditing.
3. To monitor the compliances with the laws on securities and exchange, the SET’s regulations and
the laws relating to the Company’s business.
4. To consider, select and nominate an independent person as the Company’s auditor and to
propose his/her remuneration; to attend a non-management meeting with the auditor at least once
a year.
5. To review related transactions or transactions that may lead to a conflict of interests to ensure
that they comply with the SET’s laws and regulations and that they are reasonable and for the
maximum benefit of the Company.
6. To prepare and disclose at least the following information in the Company’s annual report and the
Audit Committee’s report, which are to be signed by the Audit Committee’s Chairman. The report
shall consist of at least the following:
(a) Opinions on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report;
(b) Opinion on an adequacy of the Company’s internal control system;
(c) Opinion on the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the SET’s
regulations or the laws relating to the Company’s business;
(d) Opinion on the creditworthiness of an auditor;
(e) Opinion on transactions with possible conflict of interests;
(f) A number of the Audit Committee meetings and the number of attendance of each committee
member;
(g) Opinion or an overview comment received by the Audit Committee in regard to its performance
in accordance with the charter; and
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(h) Other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known to
shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by
the Company’s Board of Directors.
7. To perform any other act as designated by the Company’s Board of Directors upon the audit
committee’s approval.
Detailed information on the number of meeting attendance of the Audit Committee in 2012 is as
follows:
Name
Mr. Athaporn Khaimarn
Mr. Kenneth Lee White
Mr. Yeap Swee Chuan

Number of meeting attendance /
Number of Meetings
4/4
4/4
2/4

(4) THE NOMINATION AND CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE
The Nomination and Corporate Governance Committee consists of directors appointed by the
Company’s Board of Directors.
The Nomination and Corporate Governance member has following duties and responsibilities:
1. Evaluate and select or recommend the Board of Directors related to election of directors.
2. Establish criteria for selecting new directors; and identify and actively seek individuals qualified as
directors.
3. Consider director candidates proposed by shareholders.
4. Review and make recommendations to the Board concerning structure, size and composition
including skills, knowledge and experience of the Board for the Board’s efficiency as the whole.
5. Identify existing directors who are due for re-election by rotation at the Annual General Meeting
of the Company.
6. Review the Board’s performance appraisal; annually
7. Develop and review, at least annually, the principle of conduct; give opinions related to change of
the Board.
8. Review and make recommendations pursuant to the corporate governance issues prevailing from
time to time.
9. Review disclosures of information relating to statements in the Annual Reports detailing the
Committee’s activities
10. Perform other duties and responsibilities relating to the Committee as delegated by the Board
from time to time
Detailed information on the number of attendance of the Nomination and Corporate Governance
Committee in 2012 is below:
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Name
Mr. Dhiraphorn Srifuengfung
Mr. Kenneth Lee White
Mr. Yeap Swee Chuan
Mr. Phiphat Vorapipat

Number of attendance/Number of Meetings
1/1
1/1
1/1
1/1

(5) EXECUTIVE DIRECTORS
Executive Directors have duties to operate and manage the Company to achieve the goals set up
each year. The Company appoints Managing Director and other Directors as Executive Directors.
Current executive directors are:
1. Mr. Suttipong Wannawanit
2. Mr. Phiphat Vorapipat

Managing Director
Director Product Supply ASEAN/
Manager of Aviation Supply Chain APAC
3. Mr. Mark Chandran Ravunni Finance Director (Note 1)
4. Mr. Dennis Allen Kepple
Finance Director (Note 1)
Note:

1. Mr. Mark Chandran Ravunni resigned from his directorship on November 12, 2012. Mr. Dennis
Allen Kepple has been appointed as Director in lieu of Mr. Mark Chandran Ravunni on November 19,
2012.

RIGHTS OF SHAREHOLDERS
The Company realizes and respects the rights of Shareholders including rights to trade or transfer
the shares, sharing in profit from operation, receiving adequate news and information of the
Company and attending and voting in the shareholders meeting.
In the Annual General Meeting of Shareholders, the Company has informed the details of meeting
venue, date and time of the meeting, including agenda or matters to be transacted in the meeting.
The Company has delivered the invitation letter together with all relevant documents to every
shareholders and the registrar at least 14 days before the meeting date.
Before the Annual General Meeting of Shareholders, the Company has offered the opportunity to
the shareholders to propose the agenda to be discussed and send the question relating to the
agenda which requires further clarification to the Company in advance.
The Company allows the shareholders to attend the meeting and ask the queries in the meeting. The
Directors of the Company have clarified the queries in the meeting and the shareholders are free to
utilize their voting rights in the meeting.

EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS
The Company applies equal treatment to every shareholder in order to ensure confidence among
shareholders.
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The Company appropriates adequate meeting time and gives equal chance to every shareholder to
express their opinions, ask questions and exercise their rights to elect Directors.
Company’s shareholders are entitled to appoint proxy to attend and vote on their behalf in the
meeting. Alternatively, the shareholders can empower the independent director of the Company to
be their proxy to attend the Annual General Meeting of Shareholders. The Company has enclosed
the independent directors’ profiles with the invitation letter to the Shareholders’ Meeting.
During the meeting, the Company uses voting ballots for transparency and further investigation in
case there is any objection.
Regarding the appointment of Directors, the shareholders can use their right to elect each Director
individually.

RIGHTS OF THE INTERESTED PERSONS
According to the Company’s corporate governance, interested persons of the Company are
shareholders, customers, employees, and neighboring community.
The Company has disclosed significant information to the interested persons fairly, transparency and
on time.
Shareholders
The Company gives priority to the rights of the shareholders under the law and Articles of
Association. The Company aims at the proper return on investment for every shareholder so that the
Company endeavors to operate the business for good turnover and keeps developing the business.
Also, the Company has systemized the internal control to protect the benefits of the Company and
the shareholders.
Customers
The Company produces quality-brand goods and professionally arranges sales promotions to
respond to the customers’ needs. The Company has promoted a safety drive campaign to support
good driving discipline as well.
Employees
Our HR department recruits and retains the capable and experienced employees to work for the
Company.
The Company focuses on the continuous development and enhancement of the working skills,
knowledge and capabilities of the employees. The Company promotes the progress and job security
of employees and treats every employee equally. The Company provides welfare and benefits to the
employees; e.g. saving fund and employee retirement fund, etc.
Neighboring Community
The Company has complied with the rules and regulations of the governmental authorities, e.g.
Department of Industrial Works (Ministry of Industry), Pollution Control Department, etc. The
Company’s commitment is above minimum standards required by the government.
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Goodyear (Thailand) Public Company Limited
Statements of Financial Position
As at 31 December 2012 and 2011 and 1 January 2011
31 December
2012
Baht

31 December
2011
Baht

1 January
2011
Baht

675,347,226

935,583,794

758,718,282

65,000,000
1,064,477,207

65,000,000
394,126,769

65,000,000
844,022,162

627,488,350
29,845,331

315,505,000
457,037,557
62,592,122

547,316,676
48,585,302

Other current assets

21,920,233

19,468,576

18,110,131

Total current assets

2,484,078,347

2,249,313,818

2,281,752,553

1,956,507,256
2,422,977
2,961,246

1,893,210,696
2,154,092
4,398,148

300,063,000
1,526,778,424
2,722,474
4,009,515

Total non-current assets

1,961,891,479

1,899,762,936

1,833,573,413

Total assets

4,445,969,826

4,149,076,754

4,115,325,966

Notes
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Restricted short-term investment
Trade and other receivables

5
21
6

Current portion of loan
to a related party
Inventories, net
Refundable value added tax

22
7

Non-current assets
Loan to related party
Property, plant and equipment, net
Computer software, net
Other non-current assets

8
9

Director ………………………………………. Director ……………………………………
The accompanying notes on page101 to 127 are an integral part of these financial statements.
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Goodyear (Thailand) Public Company Limited
Statements of Financial Position
As at 31 December 2012 and 2011 and 1 January 2011
31 December

31 December

1 January

2012

2011

2011

Baht

Baht

Baht

704,491,773

879,742,215

913,869,105

46,480,255
153,386,220

8,121,198
-

14,460,124
-

23,964,706

318,058,925

-

9,001,386

19,412,758

3,497,005

937,324,340

1,225,335,096

931,826,234

96,905,246
96,905,246

85,476,850
85,476,850

77,422,489
77,422,489

1,034,229,586

1,310,811,946

1,009,248,723

74,000,000

74,000,000

74,000,000

74,000,000
92,000,000

74,000,000
92,000,000

74,000,000
92,000,000

7,400,000
3,238,340,240

7,400,000
2,664,864,808

7,400,000
2,932,677,243

Total shareholders’ equity

3,411,740,240

2,838,264,808

3,106,077,243

Total liabilities and shareholders’ equity

4,445,969,826

4,149,076,754

4,115,325,966

Notes
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade and other payables
Accrued withholding tax
Current income tax payable
Advances received from insurers

10

24

Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Reserves for saving fund
and employee retirement benefits
Total non-current liabilities

11

Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Authorised share capital
7,400,000 ordinary shares
at par value of Baht 10 each
Issued and paid-up share capital
7,400,000 ordinary shares
fully paid-up of Baht 10 each
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated - Legal reserve
Unappropriated

12
12
13

The accompanying notes on page101 to 127 are an integral part of these financial statements.
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Goodyear (Thailand) Public Company Limited
Statements of Income
For the years ended 31 December 2012 and 2011

2012

2011

Baht

Baht

3,480,076,109
(2,978,790,088)

4,085,562,634
(3,495,470,163)

501,286,021
(7,390,105)

590,092,471
1,681,973

(487,004)
36,193,948

35,038,347
21,199,040

1,250,689,210
(274,862,648)

(246,148,365)

(102,735,153)
(36,252,456)
(315,029,496)

(124,376,360)
(24,204,396)
(340,149,837)

Profit (loss) before income tax

1,051,412,317

(86,867,127)

Income tax expense

(159,736,885)

(32,945,308)

891,675,432

(119,812,435)

120.50

(16.19)

Notes
Sales
Cost of sales

23

Gross profit
(Loss) gain on disposals of equipment
Net (loss) gain on exchange rate
Other income
Income from insurance reimbursement
Selling expenses
Administrative expenses
Directors’ and key management’s compensation
Other operating expenses due to flood and fire

15
24

22
24

Net profit (loss) for the year

Basic earnings (loss) per share (Baht)
Net profit (loss) for the year

17
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2012
Baht

2011
Baht

Net profit (loss) for the year
Other comprehensive income (expense)

891,675,432

(119,812,435)

for the year, net of tax

-

-

891,675,432

(119,812,435)

Total comprehensive income (loss)
for the year

98
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Ending balance
as at 31 December 2012

Beginning balance
as at 1 January 2012
Total comprehensive income
for the year
Dividends paid (Note 18)

Ending balance
as at 31 December 2011

Beginning balance
as at 1 January 2011
Total comprehensive loss
for the year
Dividends paid (Note 18)

Statements of Changes in Shareholders’ Equity
For the years ended 31 December 2012 and 2011

Goodyear (Thailand) Public Company Limited

92,000,000

-

-

74,000,000

92,000,000

74,000,000

92,000,000

-

-

74,000,000

92,000,000

capital
Baht

share capital
Baht
74,000,000

Premium
on share

Issued and
paid-up

7,400,000

-

7,400,000

7,400,000

-

7,400,000

reserve
Baht

Legal

3,238,340,240

891,675,432
(318,200,000)

2,664,864,808

2,664,864,808

(119,812,435)
(148,000,000)

2,932,677,243

earnings
Baht

Unappropriated
retained

3,411,740,240

891,675,432
(318,200,000)

2,838,264,808

2,838,264,808

(119,812,435)
(148,000,000)

3,106,077,243

Total
Baht
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Notes
Cash flows from operating activities

19

2012
Baht

2011
Baht

68,898,205

804,897,454

(326,049,143)

(490,234,621)

(923,094)
1,751,079

6,311,180

(325,221,158)

(483,923,441)

315,505,000
(318,200,000)

(148,000,000)

(2,695,000)

(148,000,000)

(259,017,953)
935,583,794
(1,218,615)

172,974,013
758,718,282
3,891,499

675,347,226

935,583,794

Cash flows from investing activities
Purchases of plant and equipment
Purchase of software
Proceeds from sales of equipment

9

Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Receipt for repayment of loan to a related company
Dividends paid to shareholders

22
18

Net cash used in financing activities
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Exchange (losses) gains on cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the end of the year

5

Non-cash transactions
Significant non-cash transactions for the years ended 31 December 2012 and 2011 are as follows:
Unpaid liabilities for purchases of plant and equipment
Receivables for sales of equipment

39,629,747
89,470,822

The accompanying notes on page 101 to 127 are an integral part of these financial statements.
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1

General information
Goodyear (Thailand) Public Company Limited (“the Company”) is a public limited company
incorporated and resident in Thailand. The address of the Company’s registered office is as
follows:
50/9 Moo 3, Phaholyothin Road, K.M. 36, Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120.
The Company is listed on the Stock Exchange of Thailand.
The Company is principally engaged in the manufacturing, distribution and sale of motor
vehicle and aero tires for domestic and export markets.
These financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on
21 February 2013.

2

Accounting policies
The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are
set out below:

2.1

Basis for preparation
The financial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted
accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting
Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting
requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange
Act.
The financial statements have been prepared under the historical cost convention.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting
principles requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management
to exercise its judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The
areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and
estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.
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2

Accounting policies (Cont’d)

2.1

Basis for preparation (Cont’d)
Comparative figures have been reclassified to conform with the minimum requirements
announced by the Department of Business Development Regulation dated on 7 November 2011 in
relation to the format of Financial Statements B.E. 2554. The Company reclassified the items as at
1 January 2011 and 31 December 2011 as follows:
31 December
2011
Baht

1 January
2011
Baht

Trade and other receivables
As previously reported:
Trade account receivable - related parties
Amount due from related parties
Other current assets
Reclassified to:
Trade and other receivables
Other current assets

138,909,285
46,183,194
65,644,571

555,535,279
51,182,111
38,278,220

231,268,474
19,468,576

626,885,479
18,110,131

Trade and other payables
As previously reported:
Trade account payable - related parties
Other payables
Amount due to related parties
Accrued expenses
Other current liabilities
Reclassified to:
Trade and other payables
Other current liabilities

224,553,419
23,761,134
161,003,800
204,931,607
22,508,183

49,881,453
65,207,517
122,863,549
101,504,520
7,183,738

617,345,385
19,412,758

343,143,772
3,497,005

1,895,364,788

1,529,500,898

1,893,210,696
2,154,092

1,526,778,424
2,722,474

Property, plant and equipment, net
As previously reported:
Reclassified to:
Property, plant and equipment, net
Computer software, net

The presentation of the statement of financial position as at 1 January 2011 has been presented
in accordance with TAS 1, Presentation of Financial Statements, paragraph 39.
An English version of the financial statements has been prepared from the statutory financial
statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation
between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.
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2

Accounting policies (Cont’d)

2.2

New accounting standards, amendments to accounting standards and new interpretation
New accounting standards, amendments to accounting standards and new interpretation are
mandatory for the accounting periods beginning on or after 1 January 2013, The Company does
not early adopt these accounting standards before effective date:
TAS 12
TAS 20

(Revised 2009)

TAS 21 (Revised 2009)
TFRS 8
TSIC 10
TSIC 21
TSIC 25

Income taxes
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Operating Segments
Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable
Assets
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity
or its Shareholders

TAS 12 deals only with taxes on income, comprising current and deferred tax. Current tax
expense for a period is based on the taxable and deductible amounts that will be shown on
the tax return for the current year. Current tax assets and liabilities for the current and prior
periods are measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation
authorities, using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted
by the statement of financial position date. Deferred tax accounting is based on the temporary
differences between the tax base of an asset or liability and its carrying amount in the
financial statements.
TAS 21 (revised 2009) requires an entity to determine its functional currency which is the
currency of the primary economic environment in which the entity operates.Currency other
than functional currency of an entity is foreign currency. Foreign currency transactions are
required to be translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at
the dates of the transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement
of such transactions and from translation at year-end exchange rate of monetary items
denominated in foreign currency are recognised in profit or loss. The standard permits the
presentation currency of a reporting entity to be any currencies. [The results and financial
positions of theentity that have a functional currency different from the presentation currency
are translated in the presentation currency as follows: (a) assets and liabilities are translated
at the closing rate at the date of that statement of financial position; (b) income and expenses
are translated at the exchange rate at the date of the transactions; and (c) all resulting
exchange differences are recognised in the statement of comprehensive income.]
The Company is assessing the impact of these accounting standards.
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2

Accounting policies (Cont’d)

2.2

New accounting standards, amendments to accounting standards and new interpretation(Cont’d)
TSIC 21 clarifies that deferred tax liability or asset that arises from the revaluation of a nondepreciable asset in accordance with TAS 16 shall be measured on the basis of the tax
consequences that would follow from recovery of the carry amount of that asset through sale,
regardless of the basis of measuring the carrying amount of that asset.
TSIC 25 clarifies that a change in the tax status of an entity or its shareholders does not give
rise to increases or decreases in amounts recognised outside profit or loss. The current and
deferred tax consequences of a change in tax status shall be included in profit or loss for the
period, unless those consequences related to transactions and events that result, in the same
or different period, in a direct credit or charge to the recognised amount of equity or in
amounts recognised in other comprehensive income. Those tax consequences shall be charged
directly to equity or other comprehensive income, respectively.
TAS 20 applies in accounting for, and in the disclosure of, government grants and in the
disclosure of other forms of government assistance. Government grants are recognised when
there is reasonable assurance that the entity will comply with conditions related to them and
that the grants will be received. Grants related to income are recognised in profit or loss over
periods necessary to match them with the related costs that they are intended to compensate.
Grants related to assets are either offset against the carrying amount of the relevant asset or
presented as deferred income in the statement of financial position.
TSIC 10 clarifies on TAS 20 that government assistance to entities meets the definition of
government grants in TAS 20, even if there are no conditions specifically relating to the
operating activities of the entity other than the requirement to operate in certain regions or
industry sectors. Such grants shall therefore not be credited directly to shareholders’ interests.
The management has determined the new accounting standard and interpretations as
detailed in the above will not impact the financial statements being presented.
TFRS 8 requires a management approach under which segment information is presented on the
same basis that used for internal reporting purpose as provided to the chief operating decision
makers. The new standard may have an impact on disclosure.
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2

Accounting policies (Cont’d)

2.2

New accounting standards, amendments to accounting standards and new interpretation(Cont’d)
Effective for the periods beginning on or after 1 January 2014
TFRIC 4
TFRIC 12
TFRIC 13
TSIC 29

Determining whether an Arrangement contains a Lease
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
Service Concession Arrangements: Disclosure

TFRIC 4 requires the determination of whether an arrangement is or contains a lease to be
based on the substance of the arrangement. It requires an assessment of whether: (a)
fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets (the asset);
and (b) the arrangement conveys a right to use the asset. The management is currently
assessing the impact of TRIC 4.
TFRIC 12 applies to public-to-private service concession arrangements whereby
a private sector operator participates in the development, financing, operation and
maintenance of infrastructure for public sector services. TFRIC12 is not relevant to the
Company’ s operations.
TFRIC 13 clarifies that where goods or services are sold together with a customer loyalty
incentive (for example, loyalty points or free products), the arrangement is a multiple-element
arrangement, and the consideration received or receivable from the customer is allocated
between the components of the arrangement using fair values. The management is currently
assessing the impact of applying this interpretation.
TSIC 29 contains disclosure requirements in respect of public-to-private service arrangements.
2.3

Foreign currency translation
Items included in the financial statements of the Company are measured using Thai Baht.
Foreign currency transactions are accounted for at the exchange rates prevailing at the date of
the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are
translated to Thai Baht at the exchange rate prevailing at the statement of financial position
date. Gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the
translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised
in the statements of income.
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2
2.4

Accounting policies (Cont’d)
Financial instruments
Financial assets carried on the statement of financial position include cash and cash
equivalents, short-term investment, trade accounts receivable, other accounts receivable and
other financial assets. Financial liabilities carried on the statement of financial position include
trade accounts payable, other accounts payable and other financial liabilities. The methods
adopted are disclosed in the individual policy statement associated with each item.
Disclosures related to financial instruments to which the Company is a party are provided in Note
20.

2.5

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits held at call with banks and other
short-term highly liquid investments with maturities of three months or less from the date of
acquisition.

2.6

Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are recognised initially at the original invoice amount and
subsequently measured at the remaining amount less allowance for doubtful receivables
based on a review of all outstanding amounts at the year end. The amount of the allowanceis the
difference between the carrying amount of the receivable and the amount expected to be
collectible. Bad debts are written off during the year in which they are identified and
recognised in profit or loss within administration costs.

2.7

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the
weighted average method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs
directly attributable to the acquisition of the inventory, such as import duties and
transportation charges, less all attributable discounts, allowances or rebates. The cost of
finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other direct costs
and related production overheads. Net realisable value is the estimate of the selling price in
the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses. Allowance
is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.
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2
2.8

Accounting policies (Cont’d)
Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation
except land is not depreciated as it is deemed to have an indefinite life. Historical cost
includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate
asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with
the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying
amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to
profit or loss during the financial period in which they are incurred.
All other fixed assets are depreciated over their estimated useful lives. The straight-line
method is used for depreciation of all types of fixed assets. The estimated useful life of each
category of fixed assets is as follows:
Land improvements
Building
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Motor vehicles

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

Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is
written down immediately to its recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount
and are recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in profit or loss.
2.9

Computer software
Costs associated with maintaining computer software programmes are recognised as an
expense as incurred.
Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the
software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.
Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense
as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an
asset in a subsequent period.
Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated
useful lives, which does not exceed 5 years.
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2

Accounting policies (Cont’d)

2.10 Impairment of assets
Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or
changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An
impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets
exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value
less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped
at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets
that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each
reporting date.
2.11 Accounting for leases - where the Company is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the
lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any
incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the
period of the lease.
Leases of equipment where the Company has substantially all the risks and rewards of
ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception of the
lease at the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum
lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a
constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of
finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance
cost is charged to profit or loss over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of
interest on the remaining balance of the liability for each period. The property, plant or
equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter period of the useful life
of the asset and the lease term.
2.12 Income taxes
The Company does not recognise income taxes payable or receivable in future periods in
respect of temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and
their carrying amounts in the financial statements.
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2

Accounting policies (Cont’d)

2.13 Employee benefits
The Company provides for a savings fund and retirement benefits, payable to employees under
the Company’s policy and Thai Labour Law, respectively. The present value of employee benefit
liabilities recognised in the statement of financial position is determinedon the Projected Unit
Credit method. The assumptions used in determining the liabilities include discount rate, rates of
salary inflation and employee turnover. The discount rate represents the current market yield
of government bonds. The Company records the reserves for savings fund and retirement
benefits as a non-current liability and charges expenditure to the statements of income in the
year to which it relates.
Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial
assumptions are amortised on a straight-line basis over the period of average remaining service
years of employee in excess of 10% of the larger of the projected benefit obligation.
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss, unless the changes to the
pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of
time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortised on a straight-line
basis over the vesting period.
2.14 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present legal or constructive obligation as a result
of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and
a reliable estimate of the amount can be made. Where the Company expects a provision to be
reimbursed, for example under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a
separate asset but only when the reimbursement is virtually certain.
2.15 Revenue recognition
Revenue comprises the invoice value for the sale of goods net of output tax, rebates and
discounts. Revenue from sales of goods is recognised when significant risks and rewards of
ownership of the goods are transferred to the buyer.
Interest income is recognised on a time proportion basis, taking account of the principal
outstanding and the effective rate over the period to maturity, when it is determined that such
income will accrue to the Company.
2.16 Dividends paid
Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the financial
statements in the period in which the interim dividends are approved by the Board of Directors
and the annual dividends are approved by the Company’s shareholders.
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3

Critical accounting estimates, assumptions and judgements
Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be
reasonable under the circumstances.
Carrying value of property, plant and equipment
The estimated useful economic lives and residual values of property, plant and equipment are
based upon management’s judgement and experience. When management identifies that actual
useful lives and residual values differ materially from the estimates used to calculate
depreciation, that charge is adjusted prospectively. Due to the significance of investment in
property, plant and equipment by the Company, variations between actual and estimated useful
lives and residual values could impact operating results both positively or negatively.
Income taxes
The current Revenue Code is not clear on the practical calculation of income tax in respect of the
tax treatment of certain losses from flooding and the related compensation. Management has
followed the advice it received from the local tax officer to calculate the current year income tax
and has determined that the advice from the local tax officer is appropriate under the
circumstances.

4

Capital risk management
The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to
continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for
other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

5

Cash and cash equivalents

Cash on hand
Deposits held at call with banks

2012
Baht

2011
Baht

250,000
675,097,226

59,453
935,524,341

675,347,226

935,583,794

As at 31 December 2012, the weighted average effective interest rate of deposits held at call
with banks was 1.6% per annum (2011: 0.60% per annum).
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6

Trade and other receivables

2012
Baht

2011
Baht

Trade accounts receivable - third parties
Less Allowance for doubtful accounts

177,558,125
(18,583,531)

180,248,368
(17,390,073)

Trade accounts receivable - related parties (Note 22)
Amounts due from related parties (Note 22)
Other accounts receivable - insurance companies (Note 24)
Prepayments
Advances
Other receivables

158,974,594
422,348,980
151,473,092
307,153,243
2,022,700
2,938,980
19,565,618

162,858,295
138,909,285
46,183,194
3,604,744
26,107,814
16,463,437

1,064,477,207

394,126,769

Total trade and other receivables

Outstanding trade accounts receivable - third parties as at 31 December can be analysed as
follows:
2012
2011
Baht
Baht
Current
Overdue:
1 - 3 months
4 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful accounts

141,959,716

136,611,993

13,621,780
7,280,433
14,696,196

21,945,138
6,995,041
14,696,196

177,558,125
(18,583,531)

180,248,368
(17,390,073)

158,974,594

162,858,295
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7

Inventories, net

Raw materials
Spare parts
Work in progress
Finished goods
Goods in transit
Less Allowance for obsolete and defective inventories
- raw materials
- spare parts
- work in progress
- finished goods

2012
Baht

2011
Baht

170,904,300
151,881,971
48,415,721
234,819,412
54,658,139

235,074,323
146,815,546
72,624,985
144,829,609
84,944,943

660,679,543

684,289,406

(23,192,200)
(9,998,993)

(128,942,490)
(15,498,439)
(66,234,623)
(16,576,297)

627,488,350

457,037,557

The cost of inventories recognised as expense and included in ‘cost of sales’ amounted to Baht
2,978,790,088 (2011: Baht 3,495,470,163).
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8

416,698,217
73,515,856
(19,126,418)
(3,198,928)
467,888,727

For the year ended 31 December 2011
Opening net book amount
Additions
Transfers
Disposals, net
Depreciation charges (Note 14)
Impairment loss

Closing net book amount

Net book amount

558,775,563

540,726,234
126,189,081
(481,714)
(102,381,601)
(5,276,437)

540,726,234

467,888,727

558,775,563

870,084,434 4,021,002,479
(398,996,779) (3,456,950,479)
(3,198,928)
(5,276,437)

416,698,217

As at 31 December 2011
Cost
Less Accumulated depreciation
Allowance for impairment loss

Baht

796,568,578 3,905,081,904
(379,870,361) (3,364,355,670)

Baht

Land and
Machinery
building and equipment

Net book amount

As at 1 January 2011
Cost
Less Accumulated depreciation

Property, plant and equipment, net
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2,862,679

82,169,812
(79,269,603)
(37,530)

2,862,679

4,337,134
249,525
(1,686,450)
(37,530)

4,337,134

81,920,287
(77,583,153)

Furniture,
fixtures and
office
equipment
Baht

6,110,673

14,393,325
(8,282,652)
-

6,110,673

6,631,118
(520,445)
-

6,631,118

14,393,325
(7,762,207)

Baht

Motor
vehicles

857,573,054

857,573,054
-

857,573,054

558,385,721
503,289,287
(199,954,462)
(4,147,492)
-

558,385,721

558,385,721
-

Baht

Assets under
installation

22

1,893,210,696

5,845,223,104
(3,943,499,513)
(8,512,895)

1,893,210,696

1,526,778,424
503,289,287
(4,629,206)
(123,714,914)
(8,512,895)

1,526,778,424

5,356,349,815
(3,829,571,391)

Baht

Total
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515,949,266

1,021,677,030

24,738,008

107,173,961
(82,380,552)
(55,401)

24,738,008

2,862,679
26,097,063
(237,902)
(3,957,788)
(26,044)

Furniture,
fixtures and
office
equipment
Baht

6,386,553

13,042,213
(6,655,660)
-

6,386,553

6,110,673
1,280,361
(467,445)
(537,036)
-

Baht

Motor
vehicles

387,756,399

418,252,500
(30,496,101)

387,756,399

857,573,054
365,678,890
(702,714,288)
(98,144,555)
(4,140,601)
(30,496,101)

Baht

Assets under
installation

1,956,507,256

6,083,079,426
(4,076,631,985)
(49,940,184)

1,956,507,256

1,893,210,696
365,678,890
(98,612,007)
(6,596,401)
(152,539,531)
(44,634,391)

Baht

Total

23

The impairment charge of Baht 44,634,391 was made during the year as a result of management’s determination that certain machines and
equipment were no longer usable. The impairment charge is management’s estimate of recoverable value which was determined at each of their
components. The recoverable value represents the net selling price of their residuals.

Depreciation expense of Baht 152,539,531 (2011: Baht 123,714,914) has been charged Baht 150,084,508 (2011: Baht 122,496,904) in ‘cost of goods
sold’ and Baht 2,455,023 (2011: Baht 1,218,010) in ‘selling and administrative expense’.

Net book amount

1,021,677,030

558,775,563
606,140,527
(7)
(1,644,925)
(127,481,882)
(14,112,246)

Baht

930,738,249 4,613,872,503
(414,788,983) (3,572,806,790)
(19,388,683)

515,949,266

Closing net book amount

As at 31 December 2012
Cost
Less Accumulated depreciation
Allowance for impairment loss

467,888,727
69,196,337
(572,973)
(20,562,825)
-

Baht

Land and
Machinery
building and equipment

For the year ended 31 December 2012
Opening net book amount
Additions
Transfers
Disposals, net
Write off
Depreciation charges (Note 14)
Impairment loss

Property, plant and equipment, net (Cont’d)
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Computer software, net

As at 1 January 2011
Cost
Less Accumulated amortisation

Baht
192,998,750
(190,276,276)

Net book value

2,722,474

For the year ended 31 December 2011
Opening net book amount
Amortisation charges

2,722,474
(568,382)

Closing net book amount

2,154,092

As at 31 December 2011
Cost
Less Accumulated amortisation

192,998,750
(190,844,658)

Net book value

2,154,092

For the year ended 31 December 2012
Opening net book amount
Addition
Amortisation charges

2,154,092
923,094
(654,209)

Closing net book amount

2,422,977

As at 31 December 2012
Cost
Less Accumulated amortisation

193,921,844
(191,498,867)

Net book value
10

2,422,977

Trade and other payables
2012
Baht

2011
Baht

Trade accounts payable - third parties
Trade accounts payable - related parties (Note 22)
Other payables
Amounts due to related parties (Note 22)
Accrued expenses
Others

391,503,233
84,218,825
36,756,252
50,349,769
140,180,499
1,483,195

262,396,830
224,553,419
23,761,134
161,003,800
206,558,910
1,468,122

Total trade and other receivables

704,491,773

879,742,215
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Reserves for saving fund and retirement benefits

Statements of financial position
Reserve for saving fund
Reserve for retirement benefits

Statements of income
Saving fund
Retirement benefits

2012
Baht

2011
Baht

39,457,653
57,447,593

36,562,226
48,914,624

96,905,246

85,476,850

9,592,808
10,250,027

7,774,159
8,740,243

19,842,835

16,514,402

The movement in the defined benefit obligations over the year is as follows:
2012
Baht

2011
Baht

At 1 January
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Actuarial losses
Benefits paid

85,476,850
14,653,461
4,140,431
936,797
112,146
(8,414,439)

77,422,489
11,558,293
3,890,543
936,797
128,769
(8,460,041)

At 31 December

96,905,246

85,476,850

Of the total charge, Baht 8,704,562 and Baht 11,138,273 (2011: Baht 9,062,270 and
Baht 7,452,132) were included in ‘cost of goods sold’ and ‘selling and administrative
expenses’, respectively.
The principal actuarial assumptions used were as follows:

Discount rate
Future salary increase rate
Retirement ages
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2012

2011

4.25%
5.75%
55 and 60 years

4.50%
5.75%
55 and 60 years
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Share capital and premium on share capital
Number of
ordinary
shares

Share
capital
Baht

Premium
on share
capital
Baht

At 1 January 2011
Issue of shares

7,400,000
-

74,000,000
-

92,000,000
-

At 31 December 2011
Issue of shares

7,400,000
-

74,000,000
-

92,000,000
-

At 31 December 2012

7,400,000

74,000,000

92,000,000

Share capital represents authorised ordinary shares with a par value of Baht 10 per
share (2011: Baht 10 per share). All issued shares are fully paid.
13

Legal reserve
Under the Public Companies Act, B.E. 2535, the Company is required to set aside as a
legal reserve at least 5% of profit arisen from the business of the Company after
accumulated deficit brought forward (if any) at each dividend declaration until the
reserve is not less than 10% of the registered share capital. This reserve is non-distributable.

14

Expense by nature
The following expenditure items, classified by nature, have been charged in arriving at
the operating profit (loss):

Raw materials and supplies used
Changes in inventories of finished goods and
work in progress
Staff costs
Depreciation (Note 8)
Impairment loss (Note 8)
Amortisation (Note 9)
Royalty fee (Note 22)
Management fee (Note 22)
Advertising and promotion expenses

2012
Baht

2011
Baht

1,645,890,162

2,035,833,344

108,305,662
439,468,425
152,539,531
44,634,391
654,209
145,422,401
139,288,702
69,182,356

(33,925,866)
422,117,158
123,714,914
8,512,895
568,382
159,329,227
128,855,896
63,745,347

117

Goodyear (Thailand) Public Company Limited
Notes to Financial Statements
For the years ended 31 December 2012 and 2011
15

Other income

Interest income
Others

16

2012
Baht

2011
Baht

17,714,711
18,479,237

11,792,758
9,406,282

36,193,948

21,199,040

Promotional privileges
The Company has received promotion privileges from the Board of Investment under a
promotion certificate issued on 23 January 2008 for manufacturing of rubber compound.
The main privileges include exemption of import duty on approved machinery, exemption
from certain taxes and duties, including exemption from corporate income tax for a
period of 8 years from the date of commencement of the Company’s promoted
business. As a promoted business, the Company is required to comply with the terms
and conditions as specified in the promotion certificate.
For the year ended 31 December 2012 and 2011, there was no revenue derived from
BOI-promoted activities.

17

Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing the net profit (loss) attributable to
shareholders by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

Net profit (loss) attributable to shareholders (Baht)
Weighted average of issued ordinary shares
during the year (Shares)
Basic earnings (loss) per share (Baht)

2012

2011

891,675,432

(119,812,435)

7,400,000

7,400,000

120.50

(16.19)

There are no dilutive potential ordinary shares in issue during the years presented.
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Dividends paid
At the Board of Directors’ Meeting held on 12 November 2012, the Board approved to pay
the interim dividends for all common shares, totally 7.4 million shares of Baht 43 per share
amounting to Baht 318.2 million. The interim dividends were paid on 7 December 2012.
At the Annual General Meeting of the Shareholders held on 28 April 2011, dividends in
respect of the operating results and retained earnings of 2010 of Baht 25 per share
amounting to Baht 185 million were declared and ratified. The dividend was paid at Baht 5
per share amounting to Baht 37 million as interim dividend on 3 December 2010. The
remaining dividends of Baht 20 per share amounting to Baht 148 million were paid on
27 May 2011.

19

Cash flows from operating activities
Reconciliation of net profit (loss) before income tax to cash flows from operating activities:
Notes
Net profit (loss) before income tax
Adjustments for:
Depreciation
Amortisation
Impairment loss of assets
Allowance for doubtful accounts
(reversal)
Provision for obsolescence
Loss (gain) on disposals of equipment
Reserves for saving fund and
retirement benefits
Write off equipment
Write off withholding tax
Interest income
Unrealised losses (gains) on exchange
rate
Changes in operating assets and liabilities:
- trade and other receivables
- inventories
- refundable value added tax
- other current assets
- other non-current assets
- trade and other payables
- Withholding tax payable
- advance received from insurers
- other current liabilities
Cash generated from operations
Interest received
Saving fund and retirement benefits paid
Income taxes paid
Cash flows from operating activities

8
9
8

11
8
15

2012
Baht

2011
Baht

1,051,412,317

(86,867,127)

152,539,531
654,209
44,634,391

123,714,914
568,382
8,512,895
(3,970,170)

1,193,458
1,006,703
7,390,105

223,167,680
(1,681,974)

19,842,835
6,596,401
(17,714,411)

16,514,402
3,085,206
(11,792,758)

3,490,680

(23,061,226)

(584,767,039)
479,937,371
(171,457,496) (132,888,561)
32,746,791 (14,006,820)
(7,700,955) (24,143,524)
1,436,902
(388,633)
(214,675,549) (42,926,423)
38,359,057
(6,338,926)
(294,094,219)
318,058,925
(10,411,372)
15,324,445

11

60,482,339
17,931,671
(8,414,439)
(1,101,366)

840,818,078
11,691,251
(8,460,041)
(39,151,834)

68,898,205

804,897,454
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Financial instruments
The principal financial risks faced by the Company are exchange rate risk, interest rate
risk and credit risk. Exchange rate risk results from the Company’s export sales and
import purchases and long-term loan to a related party. Interest rate risk relates to
the deposits of cash and cash equivalents in financial institutions and other
investments. Credit risk arises when sales are made on deferred credit terms and in
respect of deposits with financial institutions.
i)

Exchange rate risk
The Company has no policy to use financial derivatives to locally manage the risks
arising from fluctuations in currency exchange rates. However, management may
consider the use of foreign currency forward contract to hedge, on a case by
case basis, the risks arising from fluctuations in currency exchange rates.
The Company has no open forward exchange contracts at 31 December 2012.

ii)

Interest rate risk
The Company earns interest on cash and cash equivalents, short-term
investment and loan to a related party. The Company manages its interest rate
risks by placing cash, cash equivalents and investments on various maturities
and interest rates.

iii)

Credit risk
Concentrations of credit risk with respect to trade accounts receivable are
limited since the Company has large number of customers, covering
manufacturing, distribution and end customers. Management believes that no
additional credit risk apart from the amounts provided for collection losses is in
the Company’s trade accounts receivable.
The Company does not expose to certain concentration of credit risk relating to
its cash and cash equivalents. The Company places its cash with several high
quality institutions. The Company’s policy is not to invest with any one
institution but invest with various institutions. The Company places its excess
cash in low risk accounts, high credit quality accounts that matured 90 days. The
Company has not experienced any losses on such accounts.

iv)

Fair values
The carrying amounts of the following financial assets and financial liabilities
approximate to their fair values: cash and cash equivalents, trade accounts
receivableand payable, amounts due from and to related parties, other receivables
and payable which are current assets and current liabilities.
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Commitments
Bank guarantees
As at 31 December 2012, the Company had commitments in respect of bank guarantees
amounting to Baht 10.3 million (2011: Baht 10.3 million).
Restricted short-term investment
As at 31 December 2012, the Company pledged its short-term investment to a bank in
the form of saving deposits amounting to Baht 65.0 million (2011: Baht 65.0 million),
in respect of banking facilities granted to third parties.
Capital commitments
As at 31 December 2012, the Company has outstanding capital commitments in respect of
the investment of machinery and equipment totalling Baht 8.6 million (2011: Baht 88.8
million).
Operating lease commitments - where the Company is the lessee
The future minimum lease payments under non-cancellable operating leases in
respect of motor vehicles and office equipment are as follows:

Not later than 1 year
Later than 1 year and not later than 5 years

22

2012
Baht

2011
Baht

5,135,877
7,331,553

1,276,800
1,556,500

12,467,430

2,833,300

Related party transactions
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more
intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the
Company, including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related
parties of the Company. Associates and individuals owning, directly or indirectly, an
interest in the voting power of the Company that gives them significant influence over
the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the
Company and close members of the family of these individuals and companies
associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the
substance of the relationship, and not merely the legal form.
The Company is controlled by The Goodyear Tire & Rubber Company (registered and
located in the USA), which owns 66.79% of the Company’s issued shares. The remaining
33.21% of the shares are widely held.
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Related party transactions (Cont’d)
The following material transactions were carried out with related parties:
i)

Sales of goods

Sales of finished goods:
Parent company
Related parties - same common control

ii)

2011
Baht

344,233,715
1,384,085,691

333,738,937
2,000,023,530

1,728,319,406

2,333,762,467

2012
Baht

2011
Baht

114,422,267
383,712,025

90,545,822
492,164,140

498,134,292

582,709,962

118,847,224
51,260,418

147,471,662
181,617,511

170,107,642

329,089,173

145,422,401

159,329,227

20,133,743

2,389,381

139,288,702

128,855,896

Purchases of goods and services

Purchases of raw materials and finished goods:
Parent company
Related parties - same common control

Purchases of machinery and spare parts:
Parent company
Related parties - same common control

Royalty fee:
Parent company
Production service fee:
Parent company
Management fee:
Related parties - same common control
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Related party transactions (Cont’d)
The following material transactions were carried out with related parties:(Cont’d)
iii)

Outstanding balances arising from sales/purchases of goods/services

Trade accounts receivables - related parties:
Parent company
Related parties - same common control

Amounts due from related parties:
Parent company
Related parties - same common control

Trade accounts payables - related parties:
Parent company
Related parties - same common control

Amounts due to related parties:
Parent company
Related parties - same common control

iv)

2012
Baht

2011
Baht

90,420,306
331,928,674

5,506,605
133,402,680

422,348,980

138,909,285

351,883
151,121,209

1,370,466
44,812,728

151,473,092

46,183,194

21,948,522
62,270,303

17,955,923
206,597,496

84,218,825

224,553,419

37,195,095
13,154,674

108,252,141
52,751,659

50,349,769

161,003,800

2012
Baht

2011
Baht

31,685,753
2,276,335
2,290,368

22,319,024
1,345,344
540,028

36,252,456

24,204,396

Directors’ and key management’s compensation

Salaries and other short-term employee benefits
Retirement benefits
Other long-term benefits
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Related party transactions (Cont’d)
The following material transactions were carried out with related parties:(Cont’d)
v)

Loan to a related party

Loan to a related party - same common control

2012
Baht

2011
Baht

-

315,505,000

During the year, loan to a related party amounting to US Dollar 10 million was
fully settled and the related foreign currency forward contract that hedged this
loan had been excercised and recognised accordingly during the year.
As of 31 December 2012, there was no open foreign currency forward contract.
23

Segment information
The Company operates in the business segments, which are ground tires and aero
tires. Aero tires are principally export based products and domestic sales are not
significant. Management believes that no material difference exists in making an
assessment of the Company’s past performance and in making informed judgments
about the Company as a whole if either the business segments or the geographical
segments is presented. Therefore, the Company is reporting geographical segments
information based on location of its market, as a single reporting format.
Domestic sales
Year ended 31 December 2012
Sales
Segment gross profit
Income from insurance reimbursement
(Note 24)
Other operating expenses due to
flood and fire (Note 24)
Unallocated costs/other income, net
Profit before income tax expense

124

Baht

Export
sales
Baht

Total
Baht

1,727,563,824

1,752,512,285

3,480,076,109

327,801,048

173,484,973

501,286,021
1,250,689,210
(315,029,496)
(385,533,418)
1,051,412,317
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Segment information (Cont’d)
Domestic sales
Baht

Export
sales
Baht

Total
Baht

1,735,016,976

2,350,545,658

4,085,562,634

465,893,186

124,199,285

590,092,471

Year ended 31 December 2011
Sales
Segment gross profit
Other operating expenses due to
flood (Note 24)
Unallocated costs/other income, net

(340,149,837)
(336,809,761)

Loss before income tax expense

(86,867,127)

The Company does not allocate assets and liabilities which relate jointly to both
segments as there is no reasonable allocation basis that can be adopted.
24

Insurance claim
During the severe flooding in Thailand in 2011, the Company’s facility in Pathumthani
was flooded. As a result the Company closed the ground tires and aero tires
manufacturing facility on 20 October 2011. In addition, while the flooded machines
were being repaired during the shutdown period, the machines were damaged by fire.
The fire was caused by the repair process. The damage from fire is included in the
insurance claim for the damage from flooding.
The Company has already recognised damages due to this matter as expenses in the
financial statements. It can be detailed as follows:
2012
2011
Baht
Baht
Allowance for impairment loss defective inventories
Allowance for impairment loss plant
and equipment
Other operating expenses due to flood and fire

11,784,837

193,459,266

2,650,538
300,594,121

3,492,569
143,198,002

315,029,496

340,149,837
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Insurance claim (Cont’d)
The Company received letters from insurers confirming the amount of compensation for
the majority parts of the claim, amounting to Baht 1,250,689,210.This has been
recognised as income for the year ended 31 December 2012. The details of the claims are
as follows:

Total advances received from insurers
Less Advances receipts relating to
compensation virtually certain
Advance received from insurers

2012
Baht

2011
Baht

965,049,782

318,058,925

(941,085,076)

-

23,964,706

318,058,925
2012
Baht

Finalised compensation amount
Less Advances receipted relating to
compensation virtually certain
Effect from exchange rate
Accounts receivable - insurance company (Note 6)

1,250,689,210
(941,085,076)
(2,450,891)
307,153,243

The remaining advance receipts from insurers of Baht 23,964,706 representsthe advances
receipts for the claims of professional fees that have not been finalised. The Company
presented it as a liability in the statement of financial position as of 31 December
2012. Once the Company and insurers are able to finalise the remaining compensation
amounts for these claims, advances from insurers will be offset with the compensation
amount, and differences, if any, will be additionally received or paid by the Company.
Insurance compensation will be recognised in the financial statements when the
amount is known and is virtually certain.
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Event after reporting date
On 12 February 2013, the Company’s management has made decision to sell certain
equipment under installation to a related company. The selling price has been agreed
by the Company and its related company at the equipment’s net book value
approximately Baht 35.1 million. It is expected that the sale will be completed within
31 March 2013.
On 21 February 2013, the Board of Director’s Meeting of the Company No. 1/2013
passed a resolution approving the proposed dividend payment from its operating
results for 2012 at Baht 20 per share, totalling Baht 148 million. The dividend
payment will be proposed for approval at the Annual General Meeting of the
Company’s shareholders on 29 April 2013.
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BUSINESS ATTRIBUTE
Goodyear (Thailand) Public Company Limited was incorporated as private company
according to the Civil and Commercial Code on July 25, 1968 with initial registered capital of
60 million Baht. Since establishment, this Company has the primary objectives to
manufacture and market passenger tires, commercial truck tires and aviation tires. The
Company is a joint investment among Thai investors and The Goodyear Tire and Rubber
Company, USA. The Company’ s factory is located at No 50/9, Km. 36, Paholyothin Road,
Tambol KlongNueng, Amphoe KlongLuang, Pathumthani Province.

128

-

In 1969, the Company has made an agreement with the Goodyear Tire and Rubber
Company, USA with respect to the cooperation of manufacturing technology and
management.

-

In 1970, the Company obtained its investment promotion from the Board of
Investment for a period of 15 years. The Company obtained the tax exemption for
manufacturing and retreading of aviation tires thereof.

-

On June 30, 1978, the shares of the Company offered to the public and listed in the
Stock Exchange of Thailand.

-

On January 6, 1983, the Company changed its shares par value from 100 Baht to 20
Baht with Department of Commercial Registration (now known as the Department
of Business Development), the Ministry of Commerce.

-

During the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 2/1990 on 28 March
1990, the Shareholders of the Company approved the Company to increase its
registered capital from 60 million Baht to 74 million Baht.

-

On 20 April 1994, the Company transformed from the private company under the
Civil and Commercial Code to the public company under the Public Companies Act of
1992. In that year, the Company received the TIS/ISO 9000 Certificate from the Thai
Industrial Standard Institute. Goodyear is the first company in the tire
manufacturing industry obtaining this Certificate.

-

On 20 November 1995, the Share par value of the Company was transformed from
20 Baht to 10 Baht, as approved by the Extraordinary General Shareholders Meeting.
This Share par value change was to comply with rules of the Stock Exchange of
Thailand and this was approved by the Department of Commercial Registration (now
known as Department of Business Development), the Ministry of Commerce in 13
December 1995.

OVERVIEW OF BUSINESS OPERATION
According to a report on the tire industry, prepared by the Office of Industrial Economics, in
2012, the number of domestic sales for car tire, truck tire and bus tire was approximately 19
million units, which represents a 28% increase comparing with the domestic sales in 2011. In
2012, Thailand’s tire manufacturers produced car tires, truck tires and bus tires of
approximately 23 million units in total, which represents a to 11% increase from the year
2011. These numbers show that Thailand’s tire industry, both in replacement markets and
vehicle assembly plants, are growing substantially.
In the first half of year 2012, the Company spent time recovering the factory from the
impact of the flood until it was able to resume its production again in May. Though, the
Company did not introduce any new products to the market in 2012, the Company did
expand the service network to the target customers by continuously opening additional
Goodyear Autocare Centers.
REVENUE STRUCTURE
The Revenue Structure of the Company can be identified as follows:
Revenue
Domestic
Export
Total
Increase (decrease) of Sale

Year
2012
1,728
1,752
3,480
(14.81)

%
49.65
50.35
100

Year
2011
1,735
2,350
4,085
(2.34)

(Unit: Million Baht)
Year
%
2010
42.47
2,007
47.79
57.53
2,176
52.03
100
4,183
100
23.68
%

In year 2012, the total revenue decreased Baht 605 million or 14.81% when compared to
year 2011 because of decreased export sales. Export sales decreased by 25.45 % due mainly
to reduced factory production in the first half of 2012 while recovering from the flood and
economic slowdown in key export markets.
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PRODUCTS OF THE COMPANY
(1) AUTOMOTIVE TIRES
The Company realizes that the customers’ need on the automotive tire has been changed
from time to time according to the changes in automotive market which continuously
introduces the new models to cover more diversified target group of customers e.g. SUV,
City Car, Eco Car, etc. To serve the needs of market and target group of customers, the
Company emphasizes the importance of the development in 3 approaches, i.e.:
1. Continuously research and develop on the customers ‘need in order to get the real
understanding on the customer’s needs.
2. Developing the products and services that address the customer’s need.
3. Developing our human resources to enhance the efficiency of the service and create the
best satisfaction of the customers and consumers.
(2) AVIATION TIRES
The Company is determined to continue developing its technology and innovation of
aviation tires in which its market has shown a consistent growth. Growth has been driven
largely by an increase in aircraft fleets in China and India. We continue to serve the market
with locally produced bias new and retread tires at our factory in Pathumthani province. In
addition, we import radial tires from overseas to respond to the market needs.
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MARKETING AND COMPETITIONS
Regarding market management, the Company aims to efficiently grow its market share and
place importance on its market operations through the following actions:Section 1
Continuously launching new products with modern innovation which
respond to the customers’ need, e.g. high performance tire for private cars and SUV (Special
Utility Vehicle).
Section 2
Expanding our distribution channels, emphasizing opening more Goodyear
Autocare centers to provide services to targeted areas in Thailand and fulfill the customers’
demands.
Section 3
Leveraging the Goodyear, Brand and Company values through effective
market communications, for instance, using our Brand Ambassador to promote and
communicate the debut of new products.
PASSENGER TIRES
There are 3 channels for the Company’s distributions
(a) Replacement Market
Replacement Market is the market where customers purchase tires to replace the first set of
tires equipped to vehicles upon purchasing. The distribution of tires to consumers is done by
means of wholesalers and retailers.
This replacement market is dramatically expanding because of a recovery of both the global
and Thai economy, especially in 2012 after flood disaster.
Although the huge flood of 2011 severely effected the Company in the fourth quarter of
2011, the Company’s factory could be recovered faster than planned. Due to the effective
recovery plan we had. In this regard, the Company was able to resume the production and
distribution of our products to the Replacement more quickly than originally expected.
(b) Original Equipment Market (OEM)
Thailand is considered to be the vehicle manufacturing base of the Asia Region. Despite the
flood in Thailand causing slowness in Thailand vehicle industry for much of 2012, the
governments’ first car scheme boosted the vehicle industry again, having a good affect to
the original equipment tire market as well.
While the competition between the tire manufacturers to supply the vehicle manufacturers
is high, the leading vehicle manufacturers are still entrusted with the Company to supply
them with quality tires.
Though the flood effected the Company from the end of 2011 to beginning of 2012, with the
Company’s competent risk management and supply-chain management, the Company was
able to supply tires to our vehicle manufacturer customers, by importing the tires from the
group companies overseas to reduce the impact to our customers.
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(c) Export Market
Regarding tire exports, the Company distributes these to Goodyear group companies which
are located in many countries worldwide.
The Company is a manufacturing base of car tires for worldwide export. Fluctuations in the
world market such as the European Union and related regions economic downturn impact
car tire demands, and causes decreasing tire exports.
AVIATION TIRES
The distribution channel for aviation tires is through a Goodyear affiliated company. For
distribution within Thailand, the Company conducts the sale by itself and the sale volume
depends on the economic condition and world market demands.

PRODUCT SOURCING
Goodyear in Thailand started its first tire production on December 14, 1969 with modern
machine and sophisticated equipment. The Company has produced high quality passenger
tires and aviation tires. The Company has always manufactured quality products by starting
from securing quality raw materials to testing, production control and by listening to market
feedbacks.
The Company has procured the significant raw material for the productions from various
resources. Before all raw materials are used in the production line, they must be tested,
verified, and approved from the testing center of Goodyear Tire And Rubber Co., Ltd., in USA
and Goodyear International Corporation Test Center, in Luxemburg.
The Company prefers to purchase raw materials and choose suppliers on the basis of quality,
price and availability of supply. In 2012, the Company purchased 42 % of its raw materials
from Thailand based suppliers compared to 62% in 2011 because of the flooding impact.

ENVIRONMENT MATTERS
The Company has its factory for manufacturing car tires and aircraft tires in Rangsit,
Pathumthani Province. This area can be referred to as an industrial belt as a lot of large
factories are located here.
The Company has systemized the policy for waste management from the tire manufacturing.
Such policy or plans are set to ensure that the Company’s production will not create any
pollution and bad environment impact to the neighboring community.
The Company has a waste disposal site for separating types of waste; then removes them for
disposal according to the required procedures and standards. Also, at least twice a year, the
Company has arranged an independent auditor to investigate the Company’s waste disposal
system.
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RISK FACTORS
(1)

General risks

Even though Thailand’s economy has recovered from the flood in 2011, the worldwide
economic slowdown still impacts the country. From the World Bank report, it declared that
Thailand GDP in 2012 was at around 4.7%. The most important push was from the recovery
of household consumption and the increased investment from both private and
governmental sectors due to the recovery criteria after the flood and the stimulation of
consumer consumption by the government. However, decreasing demand from Europe,
China and Asian in the second half of the year negatively effected the export market and
limited growth of the country’s GDP.
The World Bank report estimated that Thailand’s economic growth rate in 2013 will be at
5%. The country’s exports in 2013 should be higher compare to year 2012 and Domestic
demand especially in investment will continue to increase from 2012 due to increased direct
foreign investment.
The public debt issue in the European Union continues to be a problem even though this
crisis moderated in 2012.
The risk in the Thailand economy in year 2013 therefore still depends on the world’s
economy instability, especially with the Europe Union issues continuing.
(2) Raw material risks
The Company purchases raw material for its production both from overseas and local
market. The major raw materials for production are natural rubber, synthetic rubber, carbon
black, steel card, and chemicals. Each raw material can be sought from various producers
both local and overseas market. The Company has purchased raw materials in systematic
way with the plan to take in case of shortage in raw materials and the fluctuation of raw
materials. The Company has been cooperated with other Goodyear companies in ASEAN to
mitigate the risks from the shortage of raw material and fluctuation of price of raw material
jointly. From this cooperation, it would ensure that there will be no shortage of raw
materials and no damage to the production of the Company.
(3) Market Risk
The company has 2 markets that support the products:(a) ORIGINAL EQUIPMENT MARKET (OEM)
The demand for tires in the Original Equipment market (OEM) depends on the production of
the vehicle manufacturers in Thailand.
OEM is a market that is important to tire manufacturers because of the connection between
OEM and the Replacement Market. Consumers tend to replace their tires with the same
type and the same brand as the original one that came with the vehicles.
The flood in year 2011 to the beginning of 2012 was a lesson for the Company to realize that
this force majeure can contribute to the decline in OEM of the Company. But since the
Company has policies and good planning for procuring car tires from Goodyear affiliated
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companies overseas, the Company was able to smoothly lessen the impact to the vehicle
manufacturers.
(b)

Replacement market risk

Replacement market is the market where tires are sold to replace the expired tires.
The demand of tires in the replacement market is dependent on the quantity of existing
vehicles for which the grown rate has continually increased each year.
Tire sales in Replacement Market generally bring higher margin than in OEM. The
replacement market has become a lot more competitive with the increase of tire
manufacturers and tire dealers in Thailand.
(4) Risk from the flood that may affect to the assets and operations of the Company
From the great flood in 2011, the Company discovered that the flood can severely impact its
assets and operations. However, a flood wall has been built surrounding the factory and
office to protect its facilities from future floods. In addition the company has insurance that
covers all damages caused to the building, machines, equipment, inventories as well as the
damage that may cause from ceased business operations.
(5) Contingent Liabilities
The Goodyear Tire and Rubber Co., Ltd. is registered and located in USA, holding 66.79 of
shares of the Company. Therefore, the Company is under control of The Goodyear Tire and
Rubber Co., Ltd.
In the operation and management of the Company, the Company has to rely on The
Goodyear Tire and Rubber Co., Ltd. for production technology, raw materials technology,
product sales, information technology and the management. This reliance is a risk if there is
any transfer of major shareholders.
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GENERAL INFORMATOIN
Company Name:
Goodyear (Thailand) Public Company Limit
Company’s Registration:
010753700118 (Formally BorMorJor 365)
Head Office:
50/9 Paholyothin Road Km. 36, Tambol Khlong Nueng, Amphoe Khlongluang
Pathumthani 12120, THAILAND
Tel: 0 2909-8080 Fax: 0 2909-8086
Number of Employees:
802 employees (as of December 31, 2012)
Business Operation:
Manufacture and distribution of passenger tires, truck tires and aviation tires
Registered Capital:
74,000,000 Baht (Seventy Four Million Baht)
Number of Shares:
7,400,000 Shares
Par Value:
10 Baht each (Ten Baht)
Securities Registrar:
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of Thailand Building,
Rachadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: 0-2229-2800
Fax: 0-2359-1259
Auditor:
Chaisiri Ruangritchai, CPA No. 4526
PricewaterhouseCoopers ABAS Limited
179/74-80 South Sathorn Road
Thungmahamek, Sathorn
Bangkok 10120
Tel: 0-2344-1000 or 0-2286-9999
Fax 0-2286-5050
Legal Advisor:
Tilleke&Gibbins International Ltd.
Address: Supalai Grand Tower,
20th - 26th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
Tel: 02 653 5555
Fax: 02 653 5678
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