รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น ของบริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และงบกำไรขำดทุ น งบก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิ น เหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ
ได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ ยวกับจำนวนเงิ นและ
กำรเปิ ดเผยข้อมู ล ในงบกำรเงิ น วิธี ก ำรตรวจสอบที่ เลื อ กใช้ข้ ึ นอยู่ ก ับดุ ล ยพิ นิ จของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ ง รวมถึ ง
กำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดทำและกำรน ำเสนองบกำรเงิ นโดยถูก ต้องตำมที่ควรของกิ จ กำร เพื่อ ออกแบบวิธีก ำรตรวจสอบ
ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุม
ภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หำรใช้และ
ควำมสมเหตุ ส มผลของประมำณกำรทำงบัญ ชี ที่จดั ท ำขึ้ น โดยผู ้บริ หำร รวมทั้ง กำรประเมิ น กำรน ำเสนอ
งบกำรเงินโดยรวม
ข้ำ พเจ้ำ เชื่ อว่ำหลัก ฐำนกำรสอบบัญชี ที่ข้ำพเจ้ำได้รั บเพีย งพอและเหมำะสมเพื่อ ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
ข้ำ พเจ้ำ เห็น ว่ำ งบกำรเงิ นข้ำ งต้น นี้ แสดงฐำนะกำรเงิ น ของบริ ษทั กู๊ดเยี ยร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2556 และผลกำรด ำเนิ น งำนและกระแสเงิ น สดส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน เดี ย วกัน
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

สุ ขมุ ำภรณ์ วงศ์อริ ยำพร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4843
บริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
บำท

1 มกรำคม
พ.ศ. 2555
บำท

1,073,502,159
68,865,440
711,439,068

675,347,226
65,000,000
1,064,477,207

935,583,794
65,000,000
394,126,769

553,078,720
37,081,809
21,904,986

627,488,350
29,845,331
21,920,233

315,505,000
457,037,557
62,592,122
19,468,576

2,465,872,182

2,484,078,347

2,249,313,818

2,006,496,131
1,925,483
3,692,050

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

77,005,997
1,893,210,696
2,154,092
4,398,148

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

2,012,113,664

1,961,891,479

1,976,768,933

รวมสิ นทรัพย์

4,477,985,846

4,445,969,826

4,226,082,751

หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้นติดภาระผูกพัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กูย้ มื แก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
ที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5
22
6

7

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

17
8
9

กรรมการ ……………………………………………. กรรมการ ………………………………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
บำท

1 มกรำคม
พ.ศ. 2555
บำท

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

704,491,773
46,480,255
153,386,220
23,964,706
9,001,386

879,742,215
8,121,198
318,058,925
19,412,758

755,884,763

937,324,340

1,225,335,096

17

23,917,144

3,597,776

-

11

108,947,662

96,905,246

85,476,850

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

132,864,806

100,503,022

85,476,850

รวมหนีส้ ิ น

888,749,569

1,037,827,362

1,310,811,946

74,000,000

74,000,000

74,000,000

12
12

74,000,000
92,000,000

74,000,000
92,000,000

74,000,000
92,000,000

13

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

7,400,000
3,234,742,464

7,400,000
2,741,870,805

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,589,236,277

3,408,142,464

2,915,270,805

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,477,985,846

4,445,969,826

4,226,082,751

หมำยเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากบริ ษทั ประกันภัย
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น

10

25

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองเงินทุนสะสมและเงินบาเหน็จ
พนักงานที่เกษียณอายุ

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 9 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

หมำยเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)อื่น
รายได้ค่าชดเชยความเสี ยหายจากการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่ นเนื่องจากน้ าท่วมและไฟไหม้
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

24

15
25

17

กำไรสุ ทธิสำหรับปี

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำท)
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

3,608,149,894 3,480,076,109
(2,956,090,444) (2,978,790,088)
652,059,450
16,000,591
89,085,398
60,514,625
(284,384,003)
(136,131,434)
-

501,286,021
28,803,843
(487,004)
1,250,689,210
(274,862,648)
(138,987,609)
(315,029,496)

397,144,627
(68,050,814)

1,051,412,317
(240,340,658)

329,093,813

811,071,659

44.47

109.60

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

กำไรสุ ทธิสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษี

329,093,813
-

811,071,659
-

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

329,093,813

811,071,659

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหน้ำ 9 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

6

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ ว
บำท

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
บำท

74,000,000

92,000,000

7,400,000

-

-

-

74,000,000

92,000,000

7,400,000

-

-

-

74,000,000

92,000,000

7,400,000

3,234,742,464 3,408,142,464

74,000,000

92,000,000

7,400,000

3,238,340,240 3,411,740,240

-

-

-

ยอดคงเหลือต้ นปี ตำมทีป่ รับปรุงแล้ ว
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 19)

74,000,000
-

92,000,000
-

7,400,000
-

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

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

74,000,000

92,000,000

7,400,000

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
- ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม
การปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
(หมายเหตุ 3)
ยอดคงเหลือต้ นปี ตำมทีป่ รับปรุงแล้ ว
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี - ปรับใหม่
(หมายเหตุ 3)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
- ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม
การปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
(หมายเหตุ 3)

สำรองตำม
กำไรสะสม
กฎหมำย ทีย่ งั ไม่ ได้ จัดสรร
บำท
บำท

รวม
บำท

2,664,864,808 2,838,264,808
77,005,997

77,005,997

2,741,870,805 2,915,270,805
811,071,659
(318,200,000)

(3,597,776)

811,071,659
(318,200,000)

(3,597,776)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

668,213,016

68,898,205

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

(326,049,143)
(923,094)
1,751,079

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(164,154,170)

(325,221,158)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้

(148,000,000)

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

(148,000,000)

(2,695,000)

356,058,846
675,347,226

(259,017,953)
935,583,794

42,096,087

(1,218,615)

1,073,502,159

675,347,226

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นคิดภาระผูกพัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

20

9

19

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

5

รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
ลูกหนี้จากการจาหน่ายอุปกรณ์

80,091,045
997,373

39,629,747
89,470,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตขำยและจัดจำหน่ ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่ องบินสำหรั บตลำดในประเทศ
และเพื่อกำรส่ งออก
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญซึ่ งใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิน มีดงั ต่อไปนี้

2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นของบริ ษ ัท ได้จัด ท ำขึ้ นตำมหลัก กำรบัญชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป ภำยใต้พระรำชบัญญัติ ก ำรบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรั พย์แ ละตลำดหลักทรั พย์ว่ ำ ด้ว ยกำรจั ดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ นภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกิจกำรไป
ถือปฏิ บตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ อ งกำรใช้ดุลยพินิจ ของผูบ้ ริ ห ำร หรื อ ควำมซับ ซ้อน หรื อ เกี่ ยวกับข้อสมมติฐำนและ
ประมำณกำรที่มีนยั สำคัญต่องบกำรเงินในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกัน
หรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก

9

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีใหม่
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ และมำตรฐำนกำรบัญชีบญ
ั ชีที่มีกำรปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8

เรื่ องภำษีเงินได้
เรื่ องผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ องส่ วนงำนดำเนินงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู ้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ซึ่ งประกอบไปด้วยภำษีเงินได้
ปี ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี นโยบำยกำรบัญชีใหม่และผลกระทบที่เป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมำยเหตุขอ้ 2.12 และ 3 ตำมลำดับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2552) กำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนฉบับนี้ ที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั คื อ
เรื่ องกำรพิจำรณำสกุลเงินหลักที่ใช้ในกำรดำเนินงำนในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลักซึ่ งกิจกำรดำเนิ นอยู่ บริ ษทั ได้
พิจำรณำและได้ข ้อสรุ ป ว่ำ สกุ ลเงิ นที่ ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เป็ นสกุล เงิน บำท ดังนั้น กำรถือ ปฏิ บตั ิ ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 จึ งไม่มีผลกระทบต่อสิ นทรั พย์ หนี้ สินและกำไรสะสมของบริ ษทั นโยบำยกำรบัญชี
เพิ่มใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุขอ้ 2.3
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ ที่ 8 กำหนดกำรน ำเสนอส่ ว นงำนดำเนิ นงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำน
นำเสนอให้แก่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำน นโยบำยกำรบัญชีใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุขอ้ 2.17
ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลกระทบเพียงกำรเปิ ดเผยข้อมูลเท่ำนั้น
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ มีผลบังคับใช้สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ได้นำมำใช้ปฏิบตั ิมีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรื อไม่
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2555) มีก ำรอธิ บำยให้ชดั เจนขึ้น สำหรั บ ลักษณะกำรแปลงสภำพที่ กำร
ตัดสิ นใจเป็ นของผู ้ถื อ ตรำสำรจะไม่ มีผ ลกระทบกับ กำรจัด ประเภทของหนี้ สิ น ส ำหรั บ เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ที่
แปลงสภำพได้ นอกจำกนี้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบำยส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้ำของว่ำกิ จกำรอำจ
แสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่ละรำยกำรในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของหรื อ
ในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น อย่ ำ งใดอย่ำ งหนึ่ ง ได้ กำรปรั บ ปรุ งมำตรฐำนดัง กล่ ำ วไม่ ส่ งผลกระทบกับ
งบกำรเงินของบริ ษทั
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีกำรอธิบำยให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน
จะต้องส่ งผลให้เ กิดกำรรั บ รู ้ สิน ทรั พย์ใ นงบแสดงฐำนกำรเงิน เท่ำ นั้น จึ งสำมำรถจัดประเภทเป็ นกิจ กรรมลงทุ น
กำรปรับปรุ งมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริ ษทั
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีกำรปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักกำรที่มีอยู่สำหรั บกำรวัด
มูลค่ำของสิ นทรั พย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรื อหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจำกอสังหำริ มทรั พย์
เพื่อกำรลงทุนซึ่ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยู่ในปั จจุ บนั กำหนดให้กิจกำร
วัดค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยขึ้นกับกำรคำดกำรณ์ของกิจกำรเกี่ยวกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนจำกมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์จำกกำรใช้หรื อจำกกำรขำย กำรปรับปรุ งมำตรฐำนฉบับนี้ได้มีกำรเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนว่ำ รำคำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุนซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำยุติธรรมคำดว่ำ
จะได้รั บคืนโดยกำรขำย นอกจำกนี้ ไ ด้มีกำรรวมกำรตีค วำมฉบับที่ 21 เรื่ องภำษี เงินได้-กำรได้รับประโยชน์จำก
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่ อมรำคำที่ตีรำคำใหม่เป็ นส่ วนของมำตรฐำนฉบับที่ 12 (ฉบับปรั บปรุ ง 2555) กำรปรั บปรุ ง
มำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริ ษทั
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2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ มีผลบังคับใช้สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ได้นำมำใช้ปฏิบตั ิมีดงั นี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2555) ได้มีก ำรเน้นหลัก กำรของกำรเปิ ดเผยที่ มีอยู่ใ นปั จ จุ บ ันส ำหรั บ
เหตุกำรณ์และรำยกำรที่มีสำระสำคัญ มีกำรเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมกำรเปิ ดเผย
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม (ถ้ำหำกมีสำระสำคัญ) และต้องมีกำรปรั บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เ ป็ นปั จจุ บนั
จำกข้อมูลล่ำสุ ดของรำยงำนประจำปี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริ ษทั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรั บปรุ ง2555) มีกำรอธิ บำยให้ชดั เจนขึ้นว่ำกิจกำรจะเปิ ดเผยกำรวัดมูลค่ำ
ของสิ นทรัพย์ของแต่ละส่ วนงำนเมื่อมีกำรรำยงำนกำรวัดมูลค่ำนั้นให้ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
กำรปรับปรุ งมำตรฐำนฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริ ษทั
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 กำหนดให้มีกำรพิจำรณำว่ำข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่โดยอ้ำงอิงจำกเนื้อหำของข้อตกลง กำรตีควำมนี้กำหนดให้ประเมินว่ำข้อตกลงเข้ำเงื่อนไขต่อไปนี้
หรื อไม่ (1) กำรปฏิบตั ิตำมข้อตกลงขึ้นอยูก่ บั กำรใช้สินทรัพย์ที่เฉพำะเจำะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่ำวเป็ นกำรให้
สิ ทธิในกำรใช้สินทรัพย์น้ นั กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริ ษทั
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 ให้คำอธิบำยเกี่ยวกับกรณี ที่ขำยสิ นค้ำหรื อให้บริ กำรพร้อมกับ
ให้สิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ ลู ก ค้ำ (เช่ น คะแนนหรื อ ได้รั บ สิ น ค้ำ โดยไม่ ต้อ งจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน) ว่ ำ เป็ นรำยกำรที่ มีห ลำย
องค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้ำงรั บจำกลูกค้ำต้องปั นส่ วนให้แต่ละองค์ประกอบของรำยกำรโดยใช้
มูลค่ำยุติธรรม กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มีผลกระทบที่ไม่มีสำระสำคัญกับบริ ษทั
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2.3

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ ำงประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่ ร วมในงบกำรเงิน ของบริ ษ ัท ถู ก วัดมู ล ค่ ำ โดยใช้ส กุ ล เงิน ของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิ จ หลัก
ที่บริ ษทั ดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของบริ ษทั

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่ เป็ นสกุลเงินตรำต่ ำงประเทศแปลงค่ ำเป็ นสกุล เงิน ที่ใช้ในกำรดำเนิ น งำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ย น
ณ วันที่เกิดรำยกำรหรื อวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำก
กำรรั บหรื อจ่ ำยชำระที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิน
ซึ่ งเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู ้รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรั บรู ้ ไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทำงตรง
ข้ำ มกำรรั บ รู ้ ก ำไรหรื อขำดทุน ของรำยกำรที่ ไ ม่เ ป็ นตัว เงิ นไว้ใ นกำไรหรื อขำดทุน องค์ป ระกอบของอัตรำ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกำไรขำดทุนด้วย
2.4

เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ระยะสั้น ลูกหนี้ กำรค้ำ ลูกหนี้ อื่นและสิ นทรั พย์ทำงกำรเงินอื่น หนี้ สินทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น และหนี้สินทำงกำรเงินอื่น ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชีสำหรับแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผย
แยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงินไว้ในหมำยเหตุขอ้ 21

2.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ ำยคืนเมื่อทวงถำม
และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่ งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ
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2.6

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญซึ่ งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำเปรี ยบเที ยบกับมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รั บจำกลูกหนี้ ก ำรค้ำ หนี้ สูญที่ เกิดขึ้นจะรั บ รู ้
ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2.7

สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ แสดงด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ ำสุ ทธิ ที่ จะได้รับแล้ว แต่รำคำใดจะต่ำกว่ ำ รำคำทุนของสิ นค้ำ คำนวณ
โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ต้นทุนของกำรซื้ อประกอบด้วย รำคำซื้ อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้ อ
สิ นค้ำนั้น เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจำกกำรจ่ ำยเงินตำมเงื่อนไข ส่ วนลดจำกกำรรั บประกัน
สิ นค้ำและเงินที่ได้รับคื นจำกกำรซื้ อสิ นค้ำ ต้นทุนของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำประกอบด้วยค่ำวัตถุดิบ
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำ
จะขำยได้ของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็ จรู ป รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริ ษทั บันทึก
บัญชีค่ำเผื่อลดมูลค่ำสำหรับสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรื อเสื่ อมคุณภำพตำมควำมจำเป็ น

2.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุป กรณ์ บนั ทึกเมื่อเริ่ มแรกตำมรำคำทุ นหัก ด้วยค่ำเสื่ อ มรำคำสะสม ยกเว้นที่ดิ นซึ่ งไม่ มีกำรคิ ด
ค่ำเสื่ อมรำคำ เนื่องจำกมีอำยุกำรใช้งำนไม่จำกัด ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อ
สิ นทรัพย์น้ นั
ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภำยหลังจะรวมอยู่ใ นมู ล ค่ ำ ตำมบัญชี ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อรั บ รู ้ แ ยกเป็ นอี ก สิ น ทรั พ ย์ห นึ่ งตำม
ควำมเหมำะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่ำว
สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรั บค่ำซ่ อมแซม
และบำรุ งรักษำอื่น ๆ บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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2.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
บริ ษทั ใช้วิธีเส้นตรงในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์อื่นทุกประเภท บริ ษทั ได้ประมำณอำยุกำรใช้งำน
ของสิ นทรัพย์แต่ละประเภทไว้ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ในกรณี ที่ รำคำตำมบัญชี สู งกว่ ำมู ลค่ ำที่ คำดว่ ำจะได้รั บคื น รำคำตำมบัญชี จะถู ก ปรั บลดให้เท่ ำกับมู ลค่ ำที่ คำดว่ ำ
จะได้รับคืนทันที
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุ ทธิในกำไร
หรื อขำดทุน
2.9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ใช้ในกำรบำรุ งรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุ นโดยตรงที่ รับรู ้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิว เตอร์ จะรวมถึ งต้น ทุนพนัก งำนที่ทำงำนในทีมพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมำะสม
ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลำภำยหลัง
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จ ะรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พ ย์แ ละตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิ ธีเ ส้น ตรงตลอดอำยุกำรให้ป ระโยชน์ ตำม
ประมำณกำรแต่ไม่เกิน 5 ปี

15

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

2.10 กำรด้ อยค่ำของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชี
อำจสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรั บรู ้ เมื่อรำคำตำมบัญชีของสิ นทรั พย์สูงกว่ำ
มูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำ จะได้รับคืน ซึ่ งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับ
มูลค่ำจำกกำรใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
กำรด้อยค่ำ สิ นทรั พย์ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ทำงกำรเงิน ซึ่ งรั บรู ้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูก ประเมิ น
ควำมเป็ นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
2.11 กำรบัญชีสำหรับสั ญญำเช่ ำ - กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญำเช่ำ นั้น ถือ เป็ นสัญญำเช่ ำด ำเนิ นงำน เงิน ที่ตอ้ งจ่ ำยภำยใต้สัญญำเช่ ำดังกล่ำว (สุ ท ธิ จ ำกสิ่ งตอบแทนจู งใจ
ที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปัจจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่
ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงิ นที่ ต ้องจ่ ำ ยดังกล่ ำ วจะปั น ส่ ว นระหว่ ำงหนี้ สิ น และค่ ำ ใช้จ่ำ ยทำงกำรเงิน เพื่อ ให้ไ ด้อ ัตรำดอกเบี้ ยคงที่
ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ น
หนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวด
เป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
ตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
2.12 ภำษีเงินได้ ปีปัจจุบันและภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรั บรู ้
ในกำไรหรื อขำดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริ ษทั ได้ดำเนินงำนและเกิดรำยได้ทำงภำษี
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2.12 ภำษีเงินได้ ปีปัจจุบันและภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ผูบ้ ริ หำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวด ๆ โดยคำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถนำกฎหมำย
ภำษีอำกรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั กำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้ งั เต็มจำนวนตำมวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสิ นทรั พย์และ
หนี้ สิ น และรำคำตำมบัญชี ที่แ สดงอยู่ใ นงบกำรเงิ น อย่ำ งไรก็ตำมบริ ษ ัท จะไม่ รั บรู ้ ภ ำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัดบัญชี
ที่เกิด จำกกำรรั บรู ้ เริ่ มแรกของรำยกำรสิ นทรั พย์หรื อรำยกำรหนี้ สิน ที่เกิ ดจำกรำยกำรที่ ไม่ใ ช่กำรรวมธุ รกิจ และ
ณ วัน ที่เ กิด รำยกำรรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อ กำไรทำงบัญชี และกำไร(ขำดทุน )ทำงภำษี ภำษี เงิ นได้ร อกำร
ตัดบัญชีค ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับ ใช้อยู่ หรื อ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ ำจะมีผ ล
บังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสิ นทรั พย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยชำระ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำ
จำนวนผลต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ บริ ษทั ได้ต้ งั ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ ครำวของ
ค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเว้นแต่บริ ษทั สำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับ รำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวมีค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำ งแน่ ว่ำจะไม่เกิ ดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำที่
คำดกำรณ์ได้ในอนำคต
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรั พย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุ บนั มำหักกลบกับ หนี้ สินภำษีเงิ นได้ข องงวดปั จจุ บ ัน และ
ทั้งสิ น ทรั พ ย์ภำษี เ งิน ได้รอกำรตัด บัญชี แ ละหนี้ สิ นภำษี เ งิน ได้รอกำรตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภำษี เงิ นได้ที่ ประเมิ น
โดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดียวกันโดยกำรเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภำษีเดียวกันหรื อหน่ วยภำษีต่ำงกันซึ่ งตั้งใจ
จะจ่ำยหนี้สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
2.13 ผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั จัดให้มีสำรองเงินทุนสะสมและเงินช่วยเหลือพนักงำนที่เกษียณอำยุโดยที่หนี้ สินที่มีต่อพนักงำนเป็ นไปตำม
นโยบำยที่ก ำหนดไว้ของบริ ษ ัทและตำมกฎหมำยแรงงำนไทยตำมลำดับ มู ลค่ำปั จจุ บนั ของหนี้ สินผลประโยชน์
พนักงำนซึ่ งถูกรั บรู ้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินคำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit method) สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินหนี้สินดังกล่ำว รวมถึงอัตรำส่ วนลด อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
พนักงำน และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำส่ วนลดที่ใช้จะพิจำรณำจำกผลตอบแทนปั จจุ บนั ของ
กำรลงทุนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล บริ ษทั บันทึกสำรองเงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุเป็ น
หนี้สินไม่หมุนเวียนและบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยใน งบกำไรขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

2.13 ผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเกิดขึ้นจำกกำรปรั บปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐำนจะถูกตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำถัวเฉลี่ยของอำยุงำนที่คำดว่ำจะเหลืออยู่ของพนักงำน
ในส่ วนที่เกินกว่ำจำนวนที่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรั บรู ้ ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรผลประโยชน์น้ นั จะมี
เงื่อนไขซึ่ งผูกกับระยะเวลำที่พนักงำนยังคงต้องให้บริ กำรตำมที่กำหนด (ระยะเวลำกำรให้สิทธิ ) ซึ่ งในกรณี น้ ี ตน้ ทุน
กำรให้บริ กำรในอดีตจะถูกตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำรให้สิทธิ
2.14 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินอันเป็ นภำระผูกพันในปัจจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อตำมข้อตกลงที่จัดทำไว้อนั เป็ น
ผลสื บเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่ งกำรชำระภำระผูกพันนั้นมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะส่ งผลให้บริ ษทั
ต้องสู ญเสี ยทรัพยำกรออกไปและตำมประมำณกำรที่น่ำเชื่อถือของจำนวนที่ตอ้ งจ่ำย ในกรณี ที่บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับ
คืนประมำณกำรหนี้สินที่เป็ นรำยจ่ำยที่จะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกเป็ นสิ นทรั พย์แยกต่ำงหำก เมื่อคำดว่ำจะได้รับ
รำยจ่ำยนั้นคืนอย่ำงแน่นอน
2.15 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำตำมใบส่ งสิ นค้ำที่ขำยเป็ นจำนวนเงินสุ ทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่ วนลด รำยได้จำกกำร
ขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ
รำยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตำมเกณฑ์สัดส่ วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลำจนถึงวันครบอำยุ
และพิจำรณำจำกจำนวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับกำรบันทึกค้ำงรับของบริ ษทั
2.16 กำรจ่ ำยเงินปันผล
เงินปั นผลที่ จ่ำยให้ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จะรั บรู ้ เป็ นหนี้ สินในงบกำรเงินในงวดที่ เงินปั นผลระหว่ ำงกำลได้รั บกำร
อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั และเงินปันผลประจำปี ได้รับกำรอนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

2.17 ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนดำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำร
ดำเนิ น งำน ผูม้ ี อำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำ นกำรดำเนิ นงำนหมำยถึงบุค คลที่มีห น้ำ ที่ใ นกำรจัดสรรทรั พ ยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนดำเนินงำน ซึ่ งพิจำรณำว่ำคือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
3

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
บริ ษทั ได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉ บับ ที่ 12 เรื่ อ งภำษีเ งิน ได้ มำปฏิบ ัติ โดยกำรปรั บ ปรุ งย้อ นหลังส ำหรั บ กำรน ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้มำใช้เป็ นครั้งแรก ซึ่ งทำให้เกิดรำยกำรภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกำไร
สะสมและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ดังนั้น งบกำรเงินที่นำมำเปรี ยบเทียบได้มีกำรปรับปรุ งใหม่
ผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนข้ำงต้นมำใช้ปฏิบตั ิมีผลต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และงบกำไรขำดทุน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
มีดงั ต่อไปนี้
บำท
ผลกระทบของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 เพิม่ ขึ้น

77,005,997
77,005,997

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ลดลง

3,597,776
(80,603,773)

งบกำไรขำดทุน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
ภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กำไรสุ ทธิสำหรับปี ลดลง
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนลดลง

80,603,773
(80,603,773)
(10.89)

งบแสดงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 ได้ถูกนำมำแสดงเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 1
เรื่ องกำรนำเสนองบกำรเงิน
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4

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำน กำรใช้ ดลุ ยพินิจ และกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุ ลยพิ นิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่ องและอยู่บนพื้นฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์
ขณะนั้น
มูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อำยุ ก ำรให้ ประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิ จและมู ล ค่ ำ คงเหลื อของที่ ดิ น อำคำรและอุ ป กรณ์ ถู ก ประมำณโดยดุ ล ยพิ นิ จ
และประสบกำรณ์ ของผู ้บริ หำร เมื่ อผู ้บริ หำรคิดว่ำอำยุกำรให้ประโยชน์และมู ลค่ ำคงเหลื อจริ งมีควำมแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรที่ใช้ในกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ ก็จะมีกำรปรั บปรุ งโดยใช้วิธี เปลี่ยนทันที เนื่ องจำกกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์ ของบริ ษทั มีสำระสำคัญ ผลแตกต่ำงจำกสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งและประมำณกำรของอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลืออำจจะมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนทั้งในแง่บวกและลบ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
มูลค่ำปั จจุ บนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กบั หลำยปั จจัยที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำน
เหล่ำนี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ได้พิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั รำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปั จจุ บนั ของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดที่ คำดว่ ำจะต้องจ่ ำยภำระผูกพันบำเหน็จบำนำญ ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ เหมำะสม
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรั ฐบำล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ ำยชำระ
ผลกระโยชน์ เมื่อเกษี ยณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ ำยชำระภำระผู กพันผลประโยชน์
พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆสำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ ปัจจุ บนั ในตลำด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 11
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่ อง
ของบริ ษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ ำง
ของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
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5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน
- ออมทรัพย์

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

250,000
21,467,035
1,051,785,124
1,073,502,159

250,000
16,289,721
658,807,505
675,347,226

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม พ.ศ. 2556 เงิ น ฝำกธนำคำรประเภทออมทรั พ ย์ มี อ ัต รำดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ งถั ว เฉลี่ ย
ถ่วงน้ ำหนักร้อยละ 0.92 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.6 ต่อปี )
6

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 23)
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 23)
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ประกันภัย (หมำยเหตุ 25)
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

183,339,653
(22,358,343)
160,981,310
452,226,726
70,806,109
8,088,328
5,925,012
13,411,583
711,439,068

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
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
6

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ยอดปัจจุบนั
เกินกำหนดชำระ
1 - 3 เดือน
4 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

121,264,902

141,959,716

33,652,659
13,716,089
14,706,003
183,339,653
(22,358,343)
160,981,310

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

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ยอดปัจจุบนั
เกินกำหนดชำระ
1 - 3 เดือน
4 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

336,009,267

353,918,772

115,513,207
704,252
452,226,726
452,226,726

59,927,735
8,502,473
422,348,980
422,348,980

22

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
7

สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

วัตถุดิบ
อะไหล่เครื่ องจักร
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
หัก ค่ำเผื่อสิ นค้ำล้ำสมัยและเสื่ อมคุณภำพ - อะไหล่เครื่ องจักร
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

124,707,979
153,469,956
28,557,288
193,992,335
64,809,537
565,537,095
(8,072,326)
(4,386,049)
553,078,720

170,904,300
151,881,971
48,415,721
234,819,412
54,658,139
660,679,543
(23,192,200)
(9,998,993)
627,488,350

ต้น ทุ น ของสิ น ค้ำ ที่ รั บ รู ้ เ ป็ นค่ ำ ใช้จ่ ำ ยและรวมอยู่ใ นต้น ทุ น ขำยเป็ นจ ำนวน 2,736,497,550 บำท (พ.ศ. 2555 :
2,707,612,167 บำท)

23

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บำท

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน
บำท

ยำนพำหนะ
บำท

870,084,434 4,021,002,479
(398,996,779) (3,456,950,479)
(3,198,928)
(5,276,437)
467,888,727
558,775,563

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

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

558,775,563
606,140,527
(7)
(1,644,925)
(127,481,882)
(14,112,246)
1,021,677,030

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

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

930,738,249 4,613,872,503
(414,788,983) (3,572,806,790)
(19,388,683)
515,949,266 1,021,677,030

107,173,961
(82,380,552)
(55,401)
24,738,008

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

ที่ดิน
และอำคำร
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 14)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

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

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำงติดตั้ง
บำท

รวม
บำท

857,573,054 5,845,223,104
- (3,943,499,513)
(8,512,895)
857,573,054 1,893,210,696
857,573,054
365,678,890
(702,714,288)
(98,144,555)
(4,140,601)
(30,496,101)
387,756,399

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

418,252,500 6,083,079,426
- (4,076,631,985)
(30,496,101)
(49,940,185)
387,756,399 1,956,507,256

24

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 14)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
กลับรำยกำรกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดิน
และอำคำร
บำท

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บำท

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน
บำท

515,949,266
97,269,141
(181,114)
(23,750,709)
589,286,584

1,021,677,030
240,767,148
(5,326,782)
(3,948,557)
(150,888,665)
(1,630,833)
3,053,772
1,103,703,113

1,027,680,290 4,736,289,453
(438,393,706) (3,614,620,596)
(17,965,744)
589,286,584 1,103,703,113

ยำนพำหนะ
บำท

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำงติดตั้ง
บำท

รวม
บำท

24,738,008
2,283,985
(27,749)
(5,437,324)
(26,330)
55,401
21,585,991

6,386,553
(269,070)
(628,055)
5,489,428

387,756,399
290,133,823
(340,320,274)
(47,743,601)
(3,395,332)
286,431,015

1,956,507,256
290,133,823
(53,520,567)
(7,371,638)
(180,704,753)
(1,657,163)
3,109,173
2,006,496,131

108,540,766
(86,928,445)
(26,330)
21,585,991

12,513,068
(7,023,640)
5,489,428

286,431,015 6,171,454,592
- (4,146,966,387)
(17,992,074)
286,431,015 2,006,496,131

ค่ำเสื่ อมรำคำจำนวนเงิน 177,475,937 บำท (พ.ศ. 2555 : จำนวน 150,084,508 บำท) จะถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขำย และจำนวนเงิน 3,228,816 บำท (พ.ศ. 2555 : จำนวนเงิน 2,455,023 บำท)
ถูกบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชียกมำ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชียกมำ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

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

2,422,977
278,100
(775,594)
1,925,483

194,199,944
(192,274,461)
1,925,483
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
10

เจ้ ำหนี้กำรค้ำและเจ้ ำหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 23)
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 23)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
11

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

412,929,905
47,083,412
78,411,414
52,405,088
103,424,946
1,195,835
695,450,600

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

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

43,761,756
65,185,906
108,947,662

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

10,733,612
12,090,084
22,823,696

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

สำรองเงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สำรองเงินทุนสะสม
สำรองเงินบำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุ

งบกำไรขำดทุน
เงินทุนสะสม
เงินบำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุ

27

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
11

สำรองเงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
จ่ำยผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

96,905,246
17,003,419
4,871,174
936,797
12,304
(10,781,278)
108,947,662

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

ค่ำใช้จ่ำยจำนวน 13,590,427 บำท และ 9,233,269 บำท (พ.ศ. 2555 : 8,704,562 บำท และ 11,138,273 บำท) ได้รวมอยู่ใน
‘ต้นทุนขำย’ และ ‘ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร’ ตำมลำดับ
ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ มีดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
อำยุเกษียณ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

ร้อยละ 4.50
ร้อยละ 6.00
55 ปี และ 60 ปี

ร้อยละ 4.25
ร้อยละ 5.75
55 ปี และ 60 ปี
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
12

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ำหุ้น

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
กำรออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
กำรออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

จำนวน
หุ้นสำมัญ

ทุนเรือนหุ้น
บำท

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
บำท

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 ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจดทะเบียนทั้งหมดมีรำคำมูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท (พ.ศ. 2555 : มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท)
หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
13

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้กฎหมำยบริ ษทั มหำชน พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องตั้งสำรองตำมกฎหมำยร้ อยละ 5 ของกำไรที่ทำมำหำได้ของ
บริ ษทั หลังจำกหักส่ วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) ทุกครั้งที่มีกำรประกำศจ่ ำยเงินปั นผล จนกระทัง่ สำรองมีไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สำมำรถจัดสรรได้

14

ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยูใ่ นกำไร(ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน สำมำรถนำมำแยกตำมลักษณะได้ดงั นี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 8)
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (หมำยเหตุ 8)
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 9)
ค่ำสิ ทธิทำงกำรค้ำ (หมำยเหตุ 23)
ค่ำบริ หำรจัดกำร (หมำยเหตุ 23)
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรขำย

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

1,536,121,079
44,921,168
457,163,110
180,704,753
1,657,163
775,594
163,714,029
142,467,845
68,181,829

1,645,890,162
108,305,662
440,475,438
152,539,531
44,634,391
654,209
145,422,401
139,288,702
69,182,356
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
15

รำยได้ อื่น

ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ

16

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

9,267,261
6,733,330
16,000,591

17,714,411
11,089,432
28,803,843

กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนซึ่ งได้รับในวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2551 สำหรั บ
ผลิตยำงผสม สิ ทธิประโยชน์ที่สำคัญที่ได้รับได้แก่ กำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุ มัติกำรได้รับยกเว้นภำษีอำกรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุ คคลสำหรั บก ำไรสุ ทธิ เป็ น
ระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มนั้น ในฐำนะที่เป็ นบริ ษทั ที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริ ษทั ยังไม่มีรำยได้จำกกำรขำยจำกกิจกรรมที่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน

17

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภำยใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 12 เดือน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

16,566,457

26,054,315

31,397,172
47,963,629

33,979,953
60,034,268

(71,880,773)
(71,880,773)

(63,632,044)
(63,632,044)

(23,917,144)

(3,597,776)
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
17

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดงั นี้
พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

(3,597,776)
(20,319,368)
(23,917,144)

77,005,997
(80,603,773)
(3,597,776)

สำรองต่ ำงๆ
บำท

ค่ำเสื่ อมรำคำ
อุปกรณ์
บำท

อื่น ๆ
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

84,490,356
(44,352,006)
40,138,350
4,226,864
44,365,214

-

34,590,862
(14,694,944)
19,895,918
(16,297,503)
3,598,415

119,081,218
(59,046,950)
60,034,268
(12,070,639)
47,963,629

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
เพิม่ (ลด)ในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

-

(42,075,221)
(20,016,218)
(62,091,439)
(8,251,778)
(70,343,217)

(1,540,605)
(1,540,605)
3,049
(1,537,556)

(42,075,221)
(21,556,823)
(63,632,044)
(8,248,729)
(71,880,773)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

44,365,214

(70,343,217)

2,060,859

(23,917,144)

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลสะสมของกำรใช้กำรบัญชีสำหรับภำษีเงินได้
เพิ่ม/ลดในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรื อขำดทุน

บริ ษทั ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพียงเท่ำที่ฝ่ำยบริ หำรคำดว่ำจะได้ใช้ประโยชน์จำกประมำณกำร
ตำมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ไม่มีผลขำดทุนสะสมทำงภำษี

31

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
17

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ปีปัจจุบนั
ภำษีเงินได้เพิ่ม(กลับรำยกำร)ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ปีปัจจุบนั - สุ ทธิ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

54,769,917
(7,038,471)
47,731,446
20,319,368
68,050,814

154,487,586
5,249,299
159,736,885
80,603,773
240,340,658

ผลต่ำงระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีที่คำนวณจำกกำไรทำงบัญชีในอัตรำร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้ อยละ 23) และค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ที่แสดงไว้ มีรำยละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บำท
บำท
กำไรก่อนภำษีเงินได้

397,144,627

1,051,412,317

ภำษีเงินได้จำกกำไรทำงบัญชี
ผลต่ำงชัว่ ครำวไม่ตอ้ งคำนวณภำษีเงินได้
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวในงวดปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รับรู ้ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวในงวดก่อนเป็ นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู ้ในงวดก่อน
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี
ปรับปรุ งภำษีเงินได้ในงวดก่อน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

79,428,925
(252,098)
(970,617)
(3,116,925)
(7,038,471)
68,050,814

241,824,832
(956,974)
(14,200,704)
(4,208,731)
12,632,936
5,249,299
240,340,658

เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศเกี่ยวกับกำรลดอัตรำภำษีเงินได้จำกร้อยละ 30 เป็ นร้ อยละ
23 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเริ่ มต้นหรื อหลังจำก 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 สำหรั บสองรอบระยะเวลำ
บัญชีเริ่ มต้นหรื อหลังจำกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556

32

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
18

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุ ท ธิ ที่ เ ป็ นของผู ้ถือ หุ ้น สำมัญด้วยจ ำนวนหุ ้น สำมัญถัว เฉลี่ ย
ถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ำงปี

กำไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ระหว่ำงปี (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

329,093,813
7,400,000

811,071,659
7,400,000

44.47

109.60

บริ ษทั ไม่มีกำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปี ที่นำเสนอรำยงำน
19

เงินปันผลจ่ ำย
ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ของผูถ้ ื อหุ ้นเมื่อ วันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2556 ได้อนุ มตั ิให้จ่ำยเงิน ปั นผลจำกผลกำร
ดำเนิ นงำนและกำไรสะสมของปี พ.ศ. 2555 จำนวน 63 บำทต่อหุ ้น เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 466.2 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษ ัท
ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวไปแล้วในอัตรำหุน้ ละ 43 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 318.2 ล้ำนบำท เมื่อวันที่
7 ธั นวำคม พ.ศ. 2555 และบริ ษัทได้จ่ ำยเงิ นปั นผลส่ วนที่ เหลื ออี กจ ำนวน 20 บำทต่ อหุ ้ น เป็ นจ ำนวนเงิ นทั้งสิ้ น
148.0 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2556

33

บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
20

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำรกระทบยอดกำไรสุ ทธิก่อนภำษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนมีดงั ต่อไปนี้

หมำยเหตุ
กำไรก่อนหักภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ ง
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (กลับรำยกำร)
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อสิ นค้ำล้ำสมัยและเสื่ อมคุณภำพ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
รำยได้ดอกเบี้ย
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
- ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
- สิ นค้ำคงเหลือ
- ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
- ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
- เงินรับล่วงหน้ำจำกบริ ษทั ประกันภัย
- หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สำรองเงินทุนสะสมและเงินบำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุสุทธิ
จำกเงินที่จ่ำย
เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ำยภำษีเงินได้
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน

8
9
8

8
15

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

397,144,627

1,051,412,317

180,704,753
775,594
(1,452,010)
3,774,812
(11,307,468)
3,488,419
7,371,638
(9,267,261)
(37,423,419)

152,539,531
654,209
44,634,391
1,193,458
1,006,703
7,390,105
6,596,401
(17,714,411)
3,490,680

349,311,326
85,717,098
(7,236,478)
15,247
(730,804)
(93,852,885)
(33,326,045)
(23,964,706)
(1,583,948)

(584,767,039)
(171,457,496)
32,746,791
(7,700,955)
1,436,902
(214,675,549)
38,359,057
(294,094,219)
(10,411,372)

12,042,416
820,200,906
9,269,330
(161,257,220)
668,213,016

11,428,396
52,067,900
17,931,671
(1,101,366)
68,898,205
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
21

เครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ต้องเผชิญกับควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่สำคัญได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
และควำมเสี่ ยงจำกสิ นเชื่อ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ และ
รำยกำรซื้ อจำกต่ำงประเทศที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกบริ ษทั มีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำ เงิน สดที่ฝ ำกไว้กบั สถำบันกำรเงิ นและเงิน ลงทุ นอื่น ควำมเสี่ ยงจำกสิ นเชื่อ เกิด ขึ้นจำกกำรขำยเชื่ อและ
เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
ก)

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ไม่มีนโยบำยในกำรใช้อนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อ บริ หำรควำมเสี่ ยงอันเกิดจำกควำมผันผวนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ ย นเงิน ตรำต่ำ งประเทศ อย่ำ งไรก็ตำมผู ้บ ริ ห ำรอำจพิจ ำรณำเลื อ กใช้สั ญญำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเป็ นเฉพำะกรณี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ไม่มีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิ ดสถำนะไว้

ข)

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั ได้ดอกเบี้ ยรั บจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นและเงินให้กูย้ ืมแก่กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยโดยกำรฝำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ
เงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลำครบกำหนดไถ่ถอนและอัตรำดอกเบี้ยที่แตกต่ำงกัน

ค)

ควำมเสี่ ยงจำกสิ นเชื่อ
บริ ษทั ไม่มีกำรกระจุ กตัวของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกิดจำกลูกหนี้ กำรค้ำ เนื่ องจำกบริ ษทั มีลูกค้ำ
จำนวนมำกรำยที่ครอบคลุมถึงลูกค้ำที่เป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จำหน่ำยและผูบ้ ริ โภค ฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำไม่มีควำมเสี่ ยง
จำกกำรให้สินเชื่อในลูกหนี้กำรค้ำมำกไปกว่ำจำนวนที่สำรองไว้เผื่อกำรเรี ยกชำระหนี้ไม่ได้
บริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจุกตัวของสิ นเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดบริ ษทั
ฝำกเงินไว้กบั สถำบันทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือหลำยแห่ ง โดยนโยบำยของบริ ษทั จะจำกัดควำมเสี่ ยงโดยกำร
กระจำยเงินฝำกไม่จำกัดเฉพำะสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง และสำหรับเงินสดส่ วนเกินจะนำไปลงทุนใน
เงินลงทุนที่มีควำมเสี่ ยงต่ำหรื อเงินลงทุนที่มีควำมน่ำเชื่อถือสู งที่ครบกำหนดชำระ 90 วัน บริ ษทั ไม่เคยประสบ
ผลขำดทุนจำกเงินลงทุนดังกล่ำว

35
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เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
ง)

มูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน อันได้แก่ เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้
กำรค้ำ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ อื่น ซึ่ งเป็ นรำยกำรของสิ นทรั พย์หมุนเวียน
และหนี้สินหมุนเวียน จึงมีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม

22

ภำระผูกพัน
กำรคำ้ ประกันกับธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีภำระผูกพันจำกกำรค้ ำประกันกับธนำคำรเป็ นจำนวนเงิน 18.7 ล้ำนบำท และ
10,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2555 : 10.3 ล้ำนบำท)
เงินลงทุนระยะสั้ นติดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้นำเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกออมทรั พย์จำนวน 68.8 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2555 :
65.0 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นที่ธนำคำรอนุ มตั ิให้กบั บุคคลภำยนอกและค้ ำประกันกำรขำยสิ นค้ำ
กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ภำระผูกพันด้ ำนกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีภำระผูกพันด้ำนกำรลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เป็ นจำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้ น 13.5 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2555 : 8.6 ล้ำนบำท)
ภำระผูกพันตำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน - กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
จำนวนเงิ นขั้นต่ ำที่ต ้องจ่ ำ ยในอนำคตตำมสัญญำเช่ ำด ำเนิ นงำนสำหรั บยำนพำหนะและอุ ปกรณ์ ส ำนักงำนที่ไ ม่
สำมำรถยกเลิกได้ มีดงั นี้

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

10,498,308
13,160,569
23,658,877

5,135,877
7,331,553
12,467,430
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รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั
ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครั วที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว
และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร บริ ษทั คำนึ งถึงเนื้ อหำ
ของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
บริ ษทั ถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่ งตั้งอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำ บริ ษทั ใหญ่ดงั กล่ำว
ถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นจำนวนร้อยละ 66.79 ของจำนวนหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกจำหน่ำย จำนวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 33.21
ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ก)

รำยได้ จำกกำรขำย

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

รำยได้จำกกำรขำยเครื่ องจักรและอะไหล่
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

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

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

55,218,710
55,218,710

103,127
105,469,432
105,572,559
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รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ข)

กำรซื้อสิ นค้ำและบริกำร

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

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

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

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

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

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

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

163,714,029

145,422,401

18,569,258

20,133,743

142,467,845

139,288,702

ค่ำสิ ทธิทำงกำรค้ำ
บริ ษทั ใหญ่
ค่ำบริ กำรทำงด้ำนเทคนิคกำรผลิต
บริ ษทั ใหญ่
ค่ำบริ หำรจัดกำร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
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รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค)

ยอดค้ำงชำระที่เกิดจำกกำรซื้อและขำยสิ นค้ำและบริกำร

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

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

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

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

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

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

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

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

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

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

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

37,195,095
13,154,674
50,349,769
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
23

รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ง)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น

24

พ.ศ. 2556
บำท

พ.ศ. 2555
บำท

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

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจ
ส่ วนงำนทำงธุรกิจของบริ ษทั ประกอบด้วยกำรผลิตและจำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่ องบิน บริ ษทั มีฐำนกำรผลิต
ในประเทศไทยโดยแยกส่ วนงำนธุ ร กิ จตำมตลำดกำรจ ำหน่ ำยเป็ นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำ งประเทศ
ยำงเครื่ อ งบิ น เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ห ลัก ส ำหรั บ กำรขำยส่ ง ออกต่ ำ งประเทศ และรำยได้จ ำกกำรข ำยยำงเครื่ อ งบิ น
ภำยในประเทศเป็ นจำนวนที่ไม่มีสำระสำคัญ ผูบ้ ริ หำรเชื่อว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีสำระสำคัญระหว่ำงกำรเสนอ
รำยงำนตำมส่ วนงำนธุรกิจหรื อส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ ในกำรประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของกิจกำรในอดีตและกำร
ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับกิจกำร ดังนั้น บริ ษทั จึ งเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ ที่ใช้เกณฑ์
สถำนที่ต้ งั ของตลำดเพียงรู ปแบบเดียว ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนนี้ ได้ถูกนำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
สำหรับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

กำรขำยภำยใน
ประเทศ
บำท

กำรขำยส่ งออก
ต่ ำงประเทศ
บำท

รวม
บำท

รำยได้จำกกำรขำย

1,575,104,379

2,033,045,515

3,608,149,894

366,258,645
กำไรขั้นต้นตำมส่ วนงำน
รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสี ยหำยจำกกำรประกันภัย (หมำยเหตุ 25)
ต้นทุน/รำยได้อื่นที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้ - สุ ทธิ
กำไรก่อนหักภำษีเงินได้

285,800,805

652,059,450
60,514,625
(315,429,448)
397,144,627
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
24

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจ (ต่อ)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

กำรขำยภำยใน
ประเทศ
บำท

กำรขำยส่ งออก
ต่ ำงประเทศ
บำท

รวม
บำท

รำยได้จำกกำรขำย

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

กำไรขั้นต้นตำมส่ วนงำน
รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสี ยหำยจำกกำรประกันภัย
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนอื่นเนื่องจำกน้ ำท่วมและไฟไหม้
ต้นทุน/รำยได้อื่นที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้ - สุ ทธิ
กำไรก่อนหักภำษีเงินได้

บริ ษัท ไม่ ไ ด้ปั น ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ใ ช้ร่ วมกัน ระหว่ ำ งส่ ว นงำนเนื่ อ งจำกไม่ มี เ กณฑ์ ก ำรปั น ส่ ว น
ที่สมเหตุสมผล
25

ค่ำควำมเสี ยหำยจำกประกันภัย
สื บเนื่ องมำจำกควำมเสี ยหำยจำกน้ ำท่ วมและควำมเสี ยหำยจำกไฟไหม้เนื่ องจำกน้ ำท่ วมในระหว่ ำงปี พ.ศ. 2554
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้รับจดหมำยจำกบริ ษทั ประกันภัย เพิ่มเติม เพื ่อ ยืน ยัน
จำนวนค่ำสิ นไหมทดแทนที่บริ ษทั จะได้รั บอีกเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 60.51 ล้ำนบำท และได้รับรู ้ จำนวนดังกล่ำว
เป็ นรำยได้สำหรั บปี และได้รับเงินค่ำสิ นไหมทดแทนจำกบริ ษทั ประกันภัยในระหว่ำงปี ครบถ้วนแล้ว รำยละเอียด
ค่ำสิ นไหมทดแทนมีดงั นี้
บำท
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 - ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทนส่ วนที่ได้เพิ่มระหว่ำงปี
หัก เงินรับล่วงหน้ำจำกบริ ษทั ประกันภัยคงเหลือ
หัก เงินค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับแล้วในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 - ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ประกันภัย

307,153,243
60,514,625
(23,964,706)
(343,703,162)
-
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บริ ษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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26

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในรำยงำน
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2557 มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ ำยเงินปั นผลจำก
ผลกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ ปี พ.ศ. 2556 ในอัต รำ 20 บำทต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจ ำนวน 148 ล้ำ นบำท
โดยบริ ษทั จะนำเสนอเพื่อกำรอนุมตั ิจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในประชุมสำมัญประจำปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในวันที่
28 เมษำยน พ.ศ. 2557
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