
บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนของบริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ

ผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ของบริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา โดยไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน

ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการ

ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม

ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินท่ีกลาวขางตนน้ี แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควร

ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

กรุงเทพมหานคร

22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
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บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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1 ขอมูลทั่วไป

บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

และมีท่ีอยูตามท่ีไดจดทะเบียนไว ดังน้ี

66 ชั้น 23 อาคารคิวเฮาส ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตขายและจัดจําหนายยางรถยนตและยางเครื่องบินสําหรับตลาด

ในประเทศและเพื่อการสงออก 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงิน มีดังตอไปน้ี

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 

ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหาร

ประมาณการและกําหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวของ อันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมท้ัง

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และขอมูลรายไดและ

คาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากประมาณการ ถึงแมวา

ฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิงท่ีไดกระทําไปในปจจุบัน

อยางดีท่ีสุดแลว
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

8

2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ)

ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดขั้นตํ่าของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา    

วาดวยรูปแบบงบการเงิน พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2552

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความขัดแยงกัน

หรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษาใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 

26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อใหตรงกับหมายเลขระบุฉบับท่ีใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชี เริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และแมบทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง :

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย

และการดําเนินงานท่ียกเลิก (ฉบับ 54 เดิม)

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบท่ีเปน

สาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ
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2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ)

มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งบริษัทยังไมไดนํามา

ถือปฏิบัติกอนวันถึงกําหนดมีดังตอไปน้ี

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวของกัน (ฉบับ 47 เดิม)

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชี

ใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ 

2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

บริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุลใหเปนเงินบาท

โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือการจายชําระ

ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไว

ในงบกําไรขาดทุน

2.4 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น 

ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกันและสินทรัพยทางการเงินอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล

ประกอบดวยเจาหน้ีการคา เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน และหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ซึ่งนโยบายการบัญชี 

สําหรับแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเก่ียวของ
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม และ

เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีไดมา

2.6 ลูกหน้ีการคา

ลูกหน้ีการคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินท่ีเหลืออยูหักดวย

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึง

ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา 

หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุน

2.7 สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคา

คํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวย ราคาซื้อและคาใชจายท่ีเก่ียวของ

โดยตรงกับการซ้ือสินคาน้ัน เชน คาอากรขาเขาและคาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเง่ือนไข 

สวนลดจากการรับประกันสินคาและเงินท่ีไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงาน

ระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอ่ืนทางตรง และคาโสหุยในการผลิต มูลคาสุทธิ

ท่ีจะไดรับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหสินคาน้ัน

สําเร็จรูป รวมถึงคาใชจายในการขาย บริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อม

คุณภาพตามความจําเปน
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2.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณบันทึกเม่ือเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ยกเวนท่ีดินซึ่งไมมี

การคิดคาเส่ือมราคา เน่ืองจากมีอายุการใชงานไมจํากัด และอะไหลเครื่องจักรจะบันทึกเปนคาใชจายเม่ือมี

การเบิกใช บริษัทใชวิธีเสนตรงในการคํานวณคาเสื่อมราคา ยกเวนในกรณีของเครื่องจักรและอุปกรณ เครื่อง

ตกแตงและติดต้ัง และยานพาหนะท่ีไดมาต้ังแตป พ.ศ. 2536 เปนตนไป ซ่ึงใชวิธีผลรวมจํานวนป บริษัทได

ประมาณอายุการใชงานของสินทรัพยแตละประเภทไวดังตอไปน้ี

สวนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 20 ป

อาคาร - ไดมาต้ังแตป พ.ศ. 2536 20 ป

- ไดมากอนป พ.ศ. 2536 50 ป

เครื่องจักรและอุปกรณ 3 - 20 ป

เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 5 ป

ยานพาหนะ 4 - 5 ป

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนทันที

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการขึ้น ตนทุนของ

การปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแน

วาการปรับปรุงน้ันจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง

สินทรัพยท่ีไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลือยูของสินทรัพย

ท่ีเก่ียวของ 

กําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรับกับราคาตามบัญชี และจะ

รวมไวในงบกําไรขาดทุน
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2.9 การดอยคาของสินทรัพย

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน รวมท้ังสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีการตัดจําหนาย ตองมี

การทบทวนการดอยคาเม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชี อาจไมสามารถไดรับ

ประโยชนคืนกลับมา รายการขาดทุนจากการดอยคารับรูดวยจํานวนท่ีราคาตามบัญชีสูงเกินกวามูลคาสุทธิท่ี

จะไดรับซึ่งคือจํานวนท่ีสูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกับมูลคาจากการใช  สินทรัพยถูกจัดกลุมใหอยู

กลุมท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุไดวาจะเกิดกระแสเงินสดเปนอิสระจากกลุมอ่ืนเพื่อประโยชนในการประเมิน

พิจารณาเรื่องการดอยคา บริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีบริษัทรับรูใน

งวดกอน เม่ือประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากท่ีบริษัท

ไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว

2.10 การบัญชีสําหรับสัญญาเชา - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา

สั ญ ญ า เ ช า สิ น ท รั พ ย ซ่ึ ง ผู ใ ห เ ช า เ ป น ผู รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง ค ว า ม เ ป น เ จ า ข อ ง

สวนใหญ สัญญาเชาน้ันถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาวจะบันทึกใน

งบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มท่ีตองจาย

ใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกน้ันเกิดขึ้น

2.11 ภาษีเงินได

บริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางชั่วคราวระหวาง

ฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน และมูลคาตามงบการเงิน ผลตางชั่วคราวท่ีสําคัญเกิดจากคาเสื่อมราคาของ

อาคารและอุปกรณ การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการต้ังสํารองเงินทุนเล้ียงชีพและเงินบําเหน็จ
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.12 ผลประโยชนพนักงาน

บริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพและเงินชวยเหลือพนักงานท่ีเกษียณอายุโดยท่ีหน้ีสินท่ีมีตอพนักงาน

เปนไปเปนแผนตามท่ีกําหนดไวของบริษัทและตามกฎหมายแรงงานไทยตามลําดับ มูลคาปจจุบันของหน้ีสิน

ผลประโยชนพนักงานซ่ึงถูกรับรูในงบดุลคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit

Credit method)  สมมติฐานท่ีใชในการประเมินหน้ีสินดังกลาว รวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของ

เงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราสวนลดท่ีใชจะพิจารณาจาก

ผลตอบแทนปจจุบันของการลงทุนในสินทรัพยคุณภาพดีของบริษัทในประเทศไทย บริษัทบันทึกสํารอง

เงินทุนเล้ียงชีพและเงินบําเหน็จพนักงานท่ีเกษียณอายุเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนและบันทึกเปนคาใชจายในงบ

กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน

2.13 ประมาณการหน้ีสิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ีจัดทําไว

อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพันน้ันมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะ

สงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการท่ีนาเชื่อถือของจํานวนท่ีตองจาย ในกรณี

ท่ีบริษัทคาดวาจะไดรับคืนประมาณการหน้ีสินท่ีเปนรายจายท่ีจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยก

ตางหาก เม่ือคาดวาจะไดรับรายจายน้ันคืนอยางแนนอน

2.14 การรับรูรายได

รายไดประกอบดวยมูลคาตามใบสงสินคาท่ีขายเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด รายได

จากการขายสินคารับรูเม่ือผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ

สินคา 

รายไดดอกเบ้ียรับ รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของชวงเวลาจนถึง

วันครบอายุและพิจารณาจากจํานวนเงินตนท่ีเปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษัท
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.15 การจายเงินปนผล

เงินปนผลท่ีจายใหผูถือหุนของบริษัทจะรับรูเปนหน้ีสินในงบการเงินในงวดท่ีเงินปนผลระหวางกาลไดรับ

การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และเงินปนผลประจําปไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัท

3 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ

การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพื้นฐาน

ของประสบการณในอดีตและปจจัยอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตท่ีเชื่อวามีเหตุผล

ในสถานการณขณะน้ัน

4 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ืองของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน และเพื่อดํารงไว

ซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

เงินสด 180,293 140,000

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม 536,570,598 395,773,446

536,750,891 395,913,446

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพยประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม

มีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักรอยละ 0.05 ตอป (พ.ศ. 2551 : รอยละ 0.30 ตอป) 
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6 ลูกหน้ีการคา - กิจการอื่น - สุทธิ

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

ลูกหน้ีการคา - กิจการอ่ืน 214,503,984 237,401,123

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,688,372) (21,040,924)

193,815,612 216,360,199

ลูกหน้ีการคา - กิจการอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม แยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

ยอดปจจุบัน 193,631,363 187,686,715

เกินกําหนดชําระ

1 - 3 เดือน 2,588,680 35,603,310

4 - 12 เดือน 17,195 4,152,386

เกินกวา 12 เดือน 18,266,746 9,958,712

214,503,984 237,401,123

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,688,372) (21,040,924)

193,815,612 216,360,199
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7 สินคาคงเหลือ - สุทธิ

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

วัตถุดิบ 113,955,403 142,703,955

สินคาระหวางผลิต 31,999,633 19,000,216

สินคาสําเร็จรูป 161,579,028 217,530,754

สินคาระหวางทาง 38,706,086 7,482,271

346,240,150 386,717,196

หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ - สินคาสําเร็จรูป (596,612) -

345,643,538 386,717,196

8 อะไหลเครื่องจักร

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 128,574,585 111,939,584

ซื้ออะไหล 40,273,150 55,542,044

เบิกใชอะไหล (32,562,405) (38,907,043)

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 136,285,330 128,574,585
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9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
เครื่องจักร เครื่องตกแตง

ท่ีดิน อุปกรณ ติดตั้งและ สินทรัพย
และอาคาร และเครื่องมือ อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดตั้ง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ราคาทุน 743,459,413 3,820,017,532 290,482,568 7,655,510 109,963,985 4,971,579,008

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (316,290,428) (2,635,837,198) (270,362,575) (5,722,778) - (3,228,212,979)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 427,168,985 1,184,180,334 20,119,993 1,932,732 109,963,985 1,743,366,029

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 427,168,985 1,184,180,334 20,119,993 1,932,732 109,963,985 1,743,366,029

ซ้ือสินทรัพย - - - 14,510,593 209,628,680 224,139,273

โอนสินทรัพย 20,453,863 124,758,186 1,083,761 - (146,295,810) -

จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (7,778,839) - (1,335,846) - (9,114,685)

คาเส่ือมราคา (35,284,935) (490,561,894) (11,865,362) (507,663) - (538,219,854)

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 412,337,913 810,597,787 9,338,392 14,599,816 173,296,855 1,420,170,763

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ราคาทุน 763,913,276 3,854,577,162 291,566,329 18,680,155 173,296,855 5,102,033,777

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (351,575,363) (3,043,979,375) (282,227,937) (4,080,339) - (3,681,863,014)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 412,337,913 810,597,787 9,338,392 14,599,816 173,296,855 1,420,170,763

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเส่ือมราคาเต็มมูลคาแลวท่ียังใชงาน มีจํานวน 2,298 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 2,141 ลานบาท)
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10 สํารองเงินทุนเลี้ยงชีพและเงินบําเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

สํารองเงินทุนเล้ียงชีพ 30,351,295 36,872,660

สํารองเงินบําเหน็จพนักงานท่ีเกษียณอายุ 44,365,662 67,949,811

74,716,957 104,822,471

11 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน

จํานวน ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน

หุนสามัญ บาท บาท

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 7,400,000 74,000,000 92,000,000

การออกหุน - - -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 7,400,000 74,000,000 92,000,000

การออกหุน - - -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 7,400,000 74,000,000 92,000,000

ทุนเรือนหุนประกอบดวยหุนสามัญจดทะเบียนท้ังหมดมีราคามูลคาหุนละ 10 บาท (พ.ศ. 2551 : มูลคาหุนละ 10 

บาท) หุนท้ังหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว

12 สํารองตามกฎหมาย

ภายใตกฎหมายบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองต้ังสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรท่ีทํามาหา

ไดของบริษัทหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา(ถามี)ทุกครั้งท่ีมีการประกาศจายเงินปนผล จนกระท่ัง

สํารองมีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  สํารองน้ีไมสามารถจัดสรรได
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13 คาใชจายตามลักษณะ

รายการบางรายการท่ีรวมอยูในขาดทุนจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังน้ี

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

   (หมายเหตุ 9) 538,219,854 464,907,794

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 337,329,438 364,848,649

คาโฆษณาและคาใชจายในการสงเสริมการขาย 47,956,378 55,540,347

คาชดเชยการเลิกจางพนักงาน - 42,287,350

14 รายไดอื่น

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

ดอกเบ้ียรับ 16,092,970 23,189,034

กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 912,709 2,786,249

รายไดจากการขาย Aviation casing 29,537,288 23,269,266

อ่ืน ๆ 7,149,536 7,602,002

53,692,503 56,846,551
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15 รายไดคาชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย - สุทธิ

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไดเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นท่ีโรงงานของบริษัทในบริเวณสวนผสมวัตถุดิบ 

ซึ่งมีผลทําใหบริษัทตองหยุดดําเนินการผลิตชั่วคราว เพื่อการซอมแซมและการเปล่ียนแทนเครื่องจักรและ

อุปกรณ บริษัทมีตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนแทนเครื่องจักรและอุปกรณและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก

เพลิงไหม ซึ่งไดรับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย ครบถวนแลวในระหวางป พ.ศ. 2552

การกระทบยอดเงินรายไดคาชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย - สุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 มีดังตอไปน้ี

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากเพลิงไหม 11,109,262 92,929,402

คาชดเชยความเสียหายท่ีไดรับจากการประกันภัย (337,690,996) (500,315,591)

รายไดคาชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย – สุทธิ (326,581,734) (407,386,189)

16 การสงเสริมการลงทุน

บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับในวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2551 

สําหรับผลิตยางผสม สิทธิประโยชนท่ีสําคัญท่ีไดรับไดแก การไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการไดรับยกเวนภาษีอากรตาง ๆ รวมท้ังการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมน้ัน ในฐานะท่ีเปน

บริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตาง ๆ ตามท่ีระบุไวใน

บัตรสงเสริมการลงทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 บริษัทยังไมมีรายไดจากการขายตามกิจกรรม

ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน
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17 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักท่ีถือโดยผูถือหุนในระหวางป

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 233,211,594 30,050,294

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียท่ีถือโดยผูถือหุนระหวางป (หุน) 7,400,000 7,400,000

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 31.52 4.06

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางปท่ีนําเสนอรายงาน

18 เงินปนผลจาย

ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ไดมีการอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

จากผลการดําเนินงานและกําไรสะสมของป พ.ศ. 2552 จํานวน 20 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 148.0

ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ในการประชุมใหญสามัญประจําป เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2552 ผูถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจาก

ผลการดําเนินงานและกําไรสะสมของป พ.ศ. 2551 จํานวน 10 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 74.0 ลาน

บาท ซ่ึงบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวไปแลวในอัตราหุนละ 5 บาท ในการจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือ

วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551  บริษัทไดจายเงินปนผลสวนท่ีเหลือจํานวน 5 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 37.0

ลานบาท ในวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
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19 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีดังตอไปน้ี

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
หมายเหตุ บาท บาท

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 295,980,539 49,786,215
รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคา 9, 13 538,219,854 464,907,794
การเบิกใชอะไหลเครื่องจักร 8 32,562,405 38,907,043
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (352,552) 5,659,435
คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ – สินคาสําเร็จรูป 596,612 -
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (912,709) 3,221,984
สํารองเงินทุนเล้ียงชีพและเงินบําเหน็จพนักงาน
   ที่เกษียณอายุ (กลับรายการ) (15,262,392) 35,049,943
รายไดดอกเบี้ย (16,092,970) (23,189,034)
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 32,009,366 (10,705,754)

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคา - กิจการอ่ืน 22,895,327 (47,791,700)
- ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (71,151,354) 67,633,358
- ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน (12,082,916) 9,884,529
- สินคาคงเหลือ 40,477,046 37,344,218
- ภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน 30,460,520 85,344,442
- ลูกหนี้อ่ืน - คาชดเชยความเสียหายจากอัคคีภัย - 186,344,910
- สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (10,191,849) 2,935,827
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (1,202,902) 169,211
- เจาหนี้การคา - กิจการอ่ืน (12,263,206) (101,379,676)
- เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (48,296,901) (47,670,983)
- เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน (203,492,830) (206,578,107)
- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 18,979,168 (6,020,367)
- คาใชจายคางจาย (19,596,800) 6,060,880
- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (8,431,535) 6,954,710

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 592,849,921 556,868,878
ดอกเบี้ยรับ 16,352,272 28,735,812
การจายเงินทุนเล้ียงชีพและเงินบําเหน็จพนักงานที่เกษียณอายุ (14,843,122) (22,505,853)
การจายภาษีเงินได (22,844,545) (11,394,637)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 571,514,526 551,704,200
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20 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินท่ีสําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจาก

อัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการท่ีบริษัทมีรายไดจาก

การขายตางประเทศ รายการซ้ือจากตางประเทศท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ

ท่ีเก่ียวของกัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีฝากไวกับ

สถาบันการเงินและเงินลงทุนอ่ืน ความเส่ียงจากสินเชื่อเกิดขึ้นจากการขายเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน

ก) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ สัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาชวยปองกันบริษัทจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

ดวยการกําหนดอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะใชรับรูสินทรัพยในสกุลเงินตางประเทศหรือท่ีจะใชรับรูหน้ีสิน

ในสกุลเงินตราตางประเทศท่ีจะตองจายชําระจริง 

ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

บริษัทไดดอกเบ้ียรับจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะส้ันและเงินใหกูยืมแก

กิจการท่ีเก่ียวของกัน บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเทา

เงินสด และเงินลงทุนโดยใหมีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนและอัตราดอกเบ้ียท่ีแตกตางกัน

ค) ความเส่ียงจากสินเช่ือ

บริษัทไมมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา เน่ืองจากบริษัทมี

ลูกคาจํานวนมากรายท่ีครอบคลุมถึงลูกคาท่ีเปนผูผลิต ผูจัดจําหนายและผูบริโภค  ฝายบริหารเชื่อวา

ไมมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อในลูกหน้ีการคามากไปกวาจํานวนท่ีสํารองไวเผื่อการเรียกชําระหน้ี

ไมได

บริษัทมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อท่ีเก่ียวของกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

บริษัทฝากเงินไวกับสถาบันทางการเงินท่ีนาเชื่อถือหลายแหง โดยนโยบายของบริษัทจะจํากัด

ความเสี่ยงโดยการกระจายเงินฝากไมจํากัดเฉพาะสถาบันการเงินแหงใดแหงหน่ึง และสําหรับเงินสด

สวนเกินจะนําไปลงทุนในเงินลงทุนท่ีมีความเสี่ยงตํ่า บริษัทไมเคยประสบผลขาดทุนจากเงินลงทุน

ดังกลาว 



บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

24

20 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)

ง) มูลคายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีและ

เจาหน้ีการคา ลูกหน้ีและเจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน ลูกหน้ีและเจาหน้ีอ่ืน รวมท้ังเงินใหกูยืมระยะยาว

แกกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

21 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น

ในไตรมาสท่ี 4 ป พ.ศ. 2551 บริษัทไดเลิกจางพนักงานจํานวน 124 คนเพื่อลดตนทุนสวนเกินอันมีผลมาจาก

ท่ีกําลังการซ้ือท่ัวโลกและภายในประเทศลดลงอยางมาก ซึ่งบริษัทไดจายคาชดเชยการเลิกจางใหแกพนักงาน

เหลาน้ันตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2552 พนักงานท่ีถูกเลิกจาง

จํานวน 62 คนไดยื่นคํารองขอเรียกรองคาเสียหายเพิ่มเติมตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธโดยอางเหตุท่ี

การเลิกจางพนักงานดังกลาวเปนการฝาฝนขอกําหนดซึ่งบัญญัติใชในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 

พ.ศ. 2518 ซึ่งคาเสียหายมีจํานวนรวมท้ังส้ินประมาณ 20.0 ลานบาท เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัท

ไดยื่นฟองตอศาลแรงงานกลางขออุทธรณคําสั่งและขอใหเพิกถอนคําสั่งน้ันของคณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธ

ในไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2552 พนักงานท่ีถูกเลิกจางอีกจํานวน 45 คนไดยื่นฟองรองเพื่อขอเรียกรองคาเสียหาย

เพิ่มเติมตอศาลแรงงานกลางโดยอางเหตุท่ีการเลิกจางพนักงานดังกลาวเปนการฝาฝนขอกําหนดซึ่งบัญญัติใช

ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งคาเสียหายมีจํานวนรวมท้ังสิ้นประมาณ 33.0 ลานบาท

ทนายความของบริษัทมีความเห็นวามีความเปนไปไดสูงท่ีบริษัทจะชนะคดีท้ังสองคดี ดังน้ันบริษัทจึงไมได

บันทึกสํารองคาเสียหายจากการเรียกรองดังกลาวในงบการเงินน้ี
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22 ภาระผูกพัน

การค้ําประกันกับธนาคาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันกับธนาคารและการค้ําประกันอ่ืนเปน

จํานวนเงิน 10.4 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 12.7 ลานบาท) และบริษัทไดนําเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจํา

จํานวน 65.0 ลานบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 90.0 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีธนาคารอนุมัติ

ใหกับบุคคลภายนอก

ภาระผูกพันดานการลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีภาระผูกพันดานการลงทุนเก่ียวกับการขยายกําลังการผลิต การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและการเปล่ียนแทนเครื่องจักรและอุปกรณเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 59.8 ลานบาท 

(พ.ศ. 2551 : 166.4 ลานบาท) 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา

จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานสําหรับยานพาหนะท่ีไมสามารถยกเลิกได มี

ดังน้ี

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

ภายใน 1 ป 1,131,569 2,445,196

เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 50,777 1,001,700

1,182,346 3,446,896
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23 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดย

บริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ี

ทําหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม 

และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดท้ัง

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการท่ีเก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึง

เน้ือหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทใหญ

ดังกลาวถือหุนในบริษัทคิดเปนจํานวนรอยละ 66.79 ของจํานวนหุนของบริษัทท่ีออกจําหนาย จํานวนหุนท่ี

เหลือรอยละ 33.21 ถือโดยบุคคลท่ัวไป

นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย

นโยบายการคิดราคา

รายไดจากการขายและซ้ือสินคา ราคาตนทุนบวกกับสวนเพิ่ม

คาสิทธิทางการคา อัตรารอยละของรายไดจากการขายสินคาท่ีผลิต

ในประเทศไทย

คาบริการทางดานเทคนิคการผลิต ตามท่ีระบุในสัญญา

คาบริหารจัดการ ตามท่ีระบุในสัญญา
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23 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

รายการตอไปน้ีเปนรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

ก) รายไดจากการขาย

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

รายไดจากการขายสินคา

บริษัทใหญ 195,937,558 343,507,222

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 1,463,544,276 1,530,907,375

1,659,481,834 1,874,414,597

ข) การซื้อสินคาและบริการ

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป

บริษัทใหญ 159,364,402 271,601,331

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 272,519,283 509,645,639

431,883,685 781,246,970

ซื้อเครื่องจักรและอะไหลเครื่องจักร

บริษัทใหญ 71,211,250 273,832,813

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 68,519,422 94,600,449

139,730,672 368,433,262

คาสิทธิทางการคา

บริษัทใหญ 150,238,835 166,434,533

คาบริการทางดานเทคนิคการผลิต

บริษัทใหญ 9,633,789 11,590,666

คาบริหารจัดการ

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 126,856,787 116,721,594
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23 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

ค) ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคาและบริการ

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทใหญ 46,238,746 54,392,129

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 413,546,450 334,241,713

459,785,196 388,633,842

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทใหญ 1,276,734 -

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 41,361,787 30,555,605

42,638,521 30,555,605

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทใหญ 21,181,951 35,696,867

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 56,113,444 89,895,429

77,295,395 125,592,296

เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทใหญ 34,762,236 189,701,710

กิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน ๆ 20,326,595 68,879,951

55,088,831 258,581,661

ง) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 34,370,603 22,179,141

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรวมเงินเดือน คาเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน
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23 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

จ) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

บาท บาท

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน

ท่ีจะครบกําหนดชําระในหน่ึงป - 348,051,000

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 332,207,000 -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืม จํานวน 10 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ มีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยคิดอัตราดอกเบ้ียเทากับ LIBOR บวก

รอยละ 1 ตอป และเงินใหกูยืมดังกลาวน้ีไดรับการค้ําประกันโดยบริษัทใหญ เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 

พ.ศ. 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทขยายเวลาการใหกูยืมออกไปโดยสามารถเรียก

ชําระคืนกอนวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.5 ตอป หรืออัตราดอกเบ้ีย 

LIBOR บวกรอยละ 1 ตอป แลวแตอัตราใดจะสูงกวา และเงินใหกูยืมดังกลาวน้ีไดรับการค้ําประกันโดย

บริษัทใหญ  ผูบริหารของบริษัทมีความเห็นวาบริษัทจะไมเรียกคืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายใน 1 ป

ขางหนา ดังน้ันจึงแสดงรายการเงินใหกูยืมเปนเงินใหกูยืมระยะยาว

บริษัทไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของเงินใหกูยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอัตราแลกเปล่ียน

ลวงหนาตามท่ีระบุในสัญญาเทากับ 33.72 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ และครบกําหนดชําระคืน

ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาขาย

เงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเชิงบวกจํานวน 3.6 ลานบาท ซึ่งบันทึกอยูภายใตสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเชิงบวกดังกลาวจะชดเชยผลขาดทุน

จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของเงินตนของเงินใหกูยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปน

การปองกันบริษัทจากการเปล่ียนแปลงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวของกับเงินใหกูยืมสําหรับปมีจํานวน 15.1 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 19.2 ลานบาท)
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24 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ

สวนงานทางธุรกิจของบริษัทประกอบดวยการผลิตและจําหนายยางรถยนตและยางเครื่องบิน อยางไรก็ตาม 

ยางเครื่องบินเปนผลิตภัณฑหลักสําหรับการขายสงออกตางประเทศและรายไดจากการขายยางเครื่องบิน

ภายในประเทศเปนจํานวนท่ีไมมีสาระสําคัญ ผูบริหารเชื่อวาไมมีความแตกตางอยางมีสาระสําคัญระหวาง

การเสนอรายงานตามสวนงานธุรกิจหรือสวนงานทางภูมิศาสตรในการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ

ในอดีตและการใชดุลยพินิจเก่ียวกับกิจการ ดังน้ัน บริษัทจึงเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทาง

ภูมิศาสตรท่ีใชเกณฑสถานท่ีต้ังของตลาดเพียงรูปแบบเดียว

การขายภายใน การขายสงออก 
ประเทศ ตางประเทศ รวม

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บาท บาท บาท

รายไดจากการขาย 1,690,530,927 1,691,781,570 3,382,312,497

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน - สุทธิ 185,367,252 84,008,953 269,376,205

ตนทุนท่ีไมสามารถปนสวนได/ รายไดอ่ืน - สุทธิ (299,977,400)
รายไดคาชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 326,581,734

กําไรกอนหักภาษีเงินได 295,980,539

การขายภายใน การขายสงออก 
ประเทศ ตางประเทศ รวม

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บาท บาท บาท

รายไดจากการขาย 1,741,130,758 1,981,781,377 3,722,912,135

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 103,151,498 94,960,091 198,111,589

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากไฟไหม (192,367,800)

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน - สุทธิ 5,743,789
ตนทุนท่ีไมสามารถปนสวนได/ รายไดอ่ืน - สุทธิ (363,343,763)
รายไดคาชดเชยความเสียหายจากการประกันภัย - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 407,386,189

กําไรกอนหักภาษีเงินได 49,786,215

บริษัทไมไดปนสวนสินทรัพยและหน้ีสินท่ีใชรวมกันระหวางสวนงานเน่ืองจากไมมีเกณฑการปนสวนท่ี

สมเหตุสมผล
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25 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามเหตุการณท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุ 21 ในวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2553 พนักงานท่ีถูกเลิกจางอีกจํานวน 1

คนไดยื่นฟองรองเพื่อขอเรียกรองคาเสียหายเพิ่มเติมตอศาลแรงงานกลางโดยอางเหตุท่ีการเลิกจางพนักงาน

ดังกลาวเปนการฝาฝนขอกําหนดซึ่งบัญญัติใชในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518   ซึ่งคาเสียหายมี

จํานวนรวมท้ังสิ้นประมาณ 6.8 ลานบาท

อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทมีความเห็นวามีความเปนไปไดสูงท่ีบริษัทจะชนะคดีน้ี ดังน้ันบริษัทจึง

ไมไดบันทึกสํารองคาเสียหายจากการเรียกรองดังกลาวในงบการเงินน้ี


