
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถ้ือหุน้ของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และงบก ำไรขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้และงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอื่น ๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี 
 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้
ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ  
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง 
กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ 
ท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และ
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผู ้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนอ 
งบกำรเงินโดยรวม 
 

ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 



ความเห็น 
 
ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
 
 
 
 
สุขมุำภรณ์  วงศ์อริยำพร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4843 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
กรุงเทพมหำนคร 
24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงิน 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,073,502,159 675,347,226 935,583,794
เงินลงทุนระยะสั้นติดภาระผกูพนั 22 68,865,440 65,000,000 65,000,000
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 711,439,068 1,064,477,207 394,126,769
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี - - 315,505,000
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 553,078,720 627,488,350 457,037,557
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 37,081,809 29,845,331 62,592,122
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,904,986 21,920,233 19,468,576

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,465,872,182 2,484,078,347 2,249,313,818

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 - - 77,005,997
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 2,006,496,131 1,956,507,256 1,893,210,696
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 9 1,925,483 2,422,977 2,154,092
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,692,050 2,961,246 4,398,148

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,012,113,664 1,961,891,479 1,976,768,933

รวมสินทรัพย์ 4,477,985,846 4,445,969,826 4,226,082,751

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

หมำยเหตุ บำท บำท บำท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 695,450,600 704,491,773 879,742,215
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 13,154,210 46,480,255 8,121,198
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,862,515 153,386,220 -
เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัประกนัภยั 25 - 23,964,706 318,058,925
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,417,438 9,001,386 19,412,758

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 755,884,763 937,324,340 1,225,335,096

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 23,917,144 3,597,776 -

ส ารองเงินทุนสะสมและเงินบ าเหน็จ
พนกังานท่ีเกษียณอายุ 11 108,947,662 96,905,246 85,476,850

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 132,864,806 100,503,022 85,476,850

รวมหนีสิ้น 888,749,569 1,037,827,362 1,310,811,946

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 74,000,000 74,000,000 74,000,000
ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ 
ไดรั้บช าระเตม็มูลค่าแลว้หุน้ละ 10 บาท 12 74,000,000 74,000,000 74,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 12 92,000,000 92,000,000 92,000,000
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 13 7,400,000 7,400,000 7,400,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,415,836,277 3,234,742,464 2,741,870,805

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,589,236,277 3,408,142,464 2,915,270,805

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,477,985,846 4,445,969,826 4,226,082,751

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมำยเหตุ บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 24 3,608,149,894 3,480,076,109
ตน้ทุนขาย (2,956,090,444) (2,978,790,088)

ก ำไรขั้นต้น 652,059,450 501,286,021
รายไดอ่ื้น 15 16,000,591 28,803,843
ก าไร(ขาดทุน)อ่ืน 89,085,398 (487,004)
รายไดค้่าชดเชยความเสียหายจากการประกนัภยั 25 60,514,625 1,250,689,210
ค่าใชจ่้ายในการขาย (284,384,003) (274,862,648)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (136,131,434) (138,987,609)
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืนเน่ืองจากน ้าท่วมและไฟไหม้ - (315,029,496)

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 397,144,627 1,051,412,317
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (68,050,814) (240,340,658)

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 329,093,813 811,071,659

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 18

ก าไรสุทธิส าหรับปี 44.47 109.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บำท บำท

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 329,093,813 811,071,659
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 329,093,813 811,071,659

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหนำ้ 9 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส ำรองตำม ก ำไรสะสม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กฎหมำย ทีย่งัไม่ได้จัดสรร รวม

บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2555

- ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม 74,000,000 92,000,000 7,400,000 2,664,864,808 2,838,264,808
การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
    (หมายเหตุ 3) - - - 77,005,997 77,005,997

ยอดคงเหลือต้นปีตำมทีป่รับปรุงแล้ว 74,000,000 92,000,000 7,400,000 2,741,870,805 2,915,270,805
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - ปรับใหม่ 
   (หมายเหตุ 3) - - - 811,071,659 811,071,659
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - (318,200,000) (318,200,000)

ยอดคงเหลือปลำยปี

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,234,742,464 3,408,142,464

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2556

- ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,238,340,240 3,411,740,240
การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
   (หมายเหตุ 3) - - - (3,597,776) (3,597,776)

ยอดคงเหลือต้นปีตำมทีป่รับปรุงแล้ว 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,234,742,464 3,408,142,464
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 329,093,813 329,093,813
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - (148,000,000) (148,000,000)

ยอดคงเหลือปลำยปี

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,415,836,277 3,589,236,277

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมำยเหตุ บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 20 668,213,016 68,898,205

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั้นคิดภาระผกูพนั (3,865,440) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (210,042,778) (326,049,143)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9 (278,100) (923,094)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 50,032,148 1,751,079

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (164,154,170) (325,221,158)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 315,505,000
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 19 (148,000,000) (318,200,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (148,000,000) (2,695,000)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ 356,058,846 (259,017,953)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 675,347,226 935,583,794
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 42,096,087 (1,218,615)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 5 1,073,502,159 675,347,226

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย

หน้ีสินจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 80,091,045 39,629,747
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 997,373 89,470,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 9 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และ 
มีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ต ำบลคลองหน่ึง อ  ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบักำรผลิตขำยและจัดจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเคร่ืองบินส ำหรับตลำดในประเทศ
และเพื่อกำรส่งออก  
 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก  ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก  ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชี
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจัดท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกิจกำรไป 
ถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเกี่ยวกับขอ้สมมติฐำนและ
ประมำณกำรที่มีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ที่ 4 
 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจัดท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนั
หรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ และมำตรฐำนกำรบญัชีบญัชีที่มีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 และเกี่ยวขอ้งกบับริษทั มีดงัน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยน 
    เงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 ก  ำหนดใหก้ิจกำรตอ้งรับรู้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ซ่ึงประกอบไปดว้ยภำษีเงินได้
ปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี นโยบำยกำรบญัชีใหม่และผลกระทบที่เป็นสำระส ำคญัต่อบริษทั ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 2.12 และ 3 ตำมล ำดบั 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนฉบบัน้ีท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัคือ  
เร่ืองกำรพิจำรณำสกุลเงินหลกัที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจกำรด ำเนินอยู่ บริษทัได้
พิจำรณำและไดข้้อสรุปว่ำสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นสกุลเงินบำท ดงันั้นกำรถือปฏิบติัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสินและก ำไรสะสมของบริษทั นโยบำยกำรบญัชี
เพิ่มใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 2.3 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 8 ก  ำหนดกำรน ำเสนอส่วนงำนด ำเนินงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำน
น ำเสนอใหแ้ก่ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบญัชีใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 2.17 
ทั้งน้ีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลกระทบเพียงกำรเปิดเผยขอ้มูลเท่ำนั้น 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ที่มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยงัไม่ไดน้ ำมำใชป้ฏิบติัมีดงัน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ 
    หรือไม่ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีกำรอธิบำยให้ชดัเจนข้ึนส ำหรับลกัษณะกำรแปลงสภำพท่ีกำร
ตดัสินใจเป็นของผู ้ถือตรำสำรจะไม่มีผลกระทบกับกำรจัดประเภทของหน้ีสินส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี 
แปลงสภำพได ้นอกจำกน้ีมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 ยงัไดอ้ธิบำยส่วนประกอบของส่วนของเจ้ำของว่ำกิจกำรอำจ
แสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ แต่ละรำยกำรในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของหรือ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงได้ กำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับ  
งบกำรเงินของบริษทั  
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนข้ึนเกี่ยวกบักระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน 
จะต้องส่งผลให้เกิดกำรรับรู้สินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนกำรเงินเท่ำนั้นจึงสำมำรถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน  
กำรปรับปรุงมำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของบริษทั 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้กำรปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ของหลกักำรท่ีมีอยู่ส ำหรับกำรวดั
มูลค่ำของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจำกอสังหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรลงทุนซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 ฉบบัท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัก ำหนดให้กิจกำร
วดัค่ำภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยข้ึนกบักำรคำดกำรณ์ของกิจกำรเกี่ยวกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนจำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยจ์ำกกำรใชห้รือจำกกำรขำย กำรปรับปรุงมำตรฐำนฉบบัน้ีไดมี้กำรเพิ่มเติม
เกี่ยวกบัขอ้สมมติฐำนว่ำ รำคำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำยุติธรรมคำดว่ำ  
จะไดรั้บคืนโดยกำรขำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรรวมกำรตีควำมฉบับท่ี 21 เร่ืองภำษีเงินได-้กำรไดรั้บประโยชน์จำก
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดค้ิดค่ำเส่ือมรำคำที่ตีรำคำใหม่เป็นส่วนของมำตรฐำนฉบบัท่ี 12 (ฉบบัปรับปรุง 2555) กำรปรับปรุง
มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ที่มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยงัไม่ไดน้ ำมำใชป้ฏิบติัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง2555) ได้มีกำรเน้นหลักกำรของกำรเปิดเผยที่มีอยู่ในปัจจุบันส ำหรับ 
เหตุกำรณ์และรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญั มีกำรเพิ่มเติมขอ้ก  ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลให้ครอบคลุมกำรเปิดเผย
เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม (ถำ้หำกมีสำระส ำคญั) และตอ้งมีกำรปรับขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งให้เป็นปัจจุบนั
จำกขอ้มูลล่ำสุดของรำยงำนประจ ำปี กำรปรับปรุงมำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง2555) มีกำรอธิบำยให้ชดัเจนข้ึนว่ำกิจกำรจะเปิดเผยกำรวดัมูลค่ำ
ของสินทรัพยข์องแต่ละส่วนงำนเม่ือมีกำรรำยงำนกำรวดัมูลค่ำนั้นให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
กำรปรับปรุงมำตรฐำนฉบบัน้ีไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของบริษทั 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 4 ก  ำหนดให้มีกำรพิจำรณำว่ำขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่โดยอำ้งอิงจำกเน้ือหำของขอ้ตกลง กำรตีควำมน้ีก  ำหนดใหป้ระเมินว่ำขอ้ตกลงเขำ้เง่ือนไขต่อไปน้ี
หรือไม่ (1) กำรปฏิบติัตำมขอ้ตกลงข้ึนอยูก่บักำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพำะเจำะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่ำวเป็นกำรให้
สิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้น กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของบริษทั 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 ใหค้  ำอธิบำยเกี่ยวกบักรณีที่ขำยสินคำ้หรือใหบ้ริกำรพร้อมกบั
ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ  (เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้ำโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทน) ว่ำ เป็นรำยกำรที่มีหลำย
องคป์ระกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคำ้งรับจำกลูกคำ้ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรำยกำรโดยใช้
มูลค่ำยติุธรรม กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีผลกระทบที่ไม่มีสำระส ำคญักบับริษทั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของบริษัท ถูกวัดมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลัก 
ที่บริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้น
กำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำก
กำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน 
ซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดว้ย ในทำงตรง
ขำ้มกำรรับรู้ก  ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.4 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน
ระยะสั้ น ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่น หน้ีสินทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประกอบดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีอื่น และหน้ีสินทำงกำรเงินอื่น ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีส ำหรับแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผย
แยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 21 
 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 
และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.6 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ 
ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 
2.7 สินค้ำคงเหลือ 

 
สินคำ้คงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณ  
โดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ย รำคำซ้ือและค่ำใชจ่้ำยท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ
สินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเง่ือนไข ส่วนลดจำกกำรรับประกนั
สินคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ ต้นทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดิบ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำ 
จะขำยไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สินคำ้นั้นส ำเร็จรูป รวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย บริษทับนัทึก
บญัชีค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพตำมควำมจ ำเป็น 
 

2.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์บนัทึกเม่ือเร่ิมแรกตำมรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ยกเว้นท่ีดินซ่ึงไม่มีกำรคิด 
ค่ำเส่ือมรำคำ เน่ืองจำกมีอำยุกำรใชง้ำนไม่จ ำกดั ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซ้ือ
สินทรัพยน์ั้น 
 
ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตำม 
ควำมเหมำะสมเม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่ำว
สำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซม
และบ ำรุงรักษำอื่น ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

  



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 

 

15 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
บริษทัใชว้ิธีเส้นตรงในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยอ์ื่นทุกประเภท บริษทัไดป้ระมำณอำยุกำรใชง้ำน
ของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 - 44 ปี 
อำคำร  10 - 40 ปี  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 4 ปี 
 
ในกรณีที่รำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ  
จะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค  ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ที่ไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในก ำไร
หรือขำดทุน 
 

2.9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ตน้ทุนที่ใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน  
 
ตน้ทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนที่ท  ำงำนในทีมพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยที่เกี่ยวขอ้งในจ ำนวนเงินที่เหมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอื่นท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกกอ่นหนำ้น้ีรับรู้
เป็นค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ตำม
ประมำณกำรแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยอ์ื่นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชี
อำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำ
มูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกับ
มูลค่ำจำกกำรใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมิน 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.11 กำรบัญชีส ำหรับสัญญำเช่ำ - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ 
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจ 
ที่ไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ี่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินที่
ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
จ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ัตรำดอกเบ้ียคงท่ี 
ต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็น
หน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพื่อท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวด
เป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท์ี่เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ  

 
2.12 ภำษีเงินได้ปีปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้  
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่
ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษทัไดด้  ำเนินงำนและเกิดรำยไดท้ำงภำษี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 ภำษีเงินได้ปีปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถน ำกฎหมำย
ภำษีอำกรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระ 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
ท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ  
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรรำยกำรนั้ นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรทำงบัญชีและก ำไร(ขำดทุน)ทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำร 
ตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ที่เกี่ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะมีก  ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ บริษทัไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำวของ 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ และค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยเวน้แต่บริษทัสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ี
คำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และ 
ทั้งสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมิน 
โดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจ 
จะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.13 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

บริษทัจดัใหมี้ส ำรองเงินทุนสะสมและเงินช่วยเหลือพนักงำนท่ีเกษียณอำยุโดยท่ีหน้ีสินท่ีมีต่อพนักงำนเป็นไปตำม
นโยบำยท่ีก  ำหนดไวข้องบริษัทและตำมกฎหมำยแรงงำนไทยตำมล ำดบั มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์
พนกังำนซ่ึงถูกรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินค ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit method) สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินหน้ีสินดงักล่ำว รวมถึงอตัรำส่วนลด อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน
พนกังำน และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำส่วนลดที่ใชจ้ะพิจำรณำจำกผลตอบแทนปัจจุบนัของ
กำรลงทุนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล บริษทับนัทึกส ำรองเงินทุนสะสมและเงินบ ำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุเป็น
หน้ีสินไม่หมุนเวียนและบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยใน งบก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.13 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
ขอ้สมมติฐำนจะถูกตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำถวัเฉลี่ยของอำยงุำนที่คำดว่ำจะเหลืออยู่ของพนักงำน
ในส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนที่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 
 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรผลประโยชน์นั้นจะมี
เง่ือนไขซ่ึงผูกกบัระยะเวลำที่พนกังำนยงัคงตอ้งใหบ้ริกำรตำมที่ก  ำหนด (ระยะเวลำกำรใหสิ้ทธิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุน
กำรใหบ้ริกำรในอดีตจะถูกตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำรใหสิ้ทธิ 
 

2.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

บริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินอนัเป็นภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจัดท ำไวอ้นัเป็น
ผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษทั
ตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไปและตำมประมำณกำรที่น่ำเช่ือถือของจ ำนวนที่ตอ้งจ่ำย ในกรณีที่บริษทัคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเป็นรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก เม่ือคำดว่ำจะไดรั้บ
รำยจ่ำยนั้นคืนอยำ่งแน่นอน 
 

2.15 กำรรับรู้รำยได้ 
 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำตำมใบส่งสินคำ้ที่ขำยเป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้  
 

รำยไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑส์ัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลำจนถึงวนัครบอำยุ
และพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตน้ที่เป็นยอดคงเหลือในบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกคำ้งรับของบริษทั 
 

2.16 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ำยให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบกำรเงินในงวดท่ีเงินปันผลระหว่ำงกำลไดรั้บกำร
อนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั และเงินปันผลประจ ำปีไดรั้บกำรอนุมติัโดยผูถ้ือหุน้ของบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.17 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร ที่ท  ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได ้มำปฏิบัติ โดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัส ำหรับกำรน ำ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก ซ่ึงท ำใหเ้กิดรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี และมีผลกระทบต่อก ำไร
สะสมและค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ดงันั้น งบกำรเงินที่น ำมำเปรียบเทียบไดมี้กำรปรับปรุงใหม่ 

 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนขำ้งตน้มำใชป้ฏิบติัมีผลต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และวนัที่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 และงบก ำไรขำดทุน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555  
มีดงัต่อไปน้ี 

 

  บำท 
   

ผลกระทบของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เพิ่มข้ึน  77,005,997 
ก ำไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึน  77,005,997 
   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555   
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เพิ่มข้ึน  3,597,776 
ก ำไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 ลดลง  (80,603,773) 
   

งบก ำไรขำดทุน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุด    
   วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2555   
ภำษเีงินไดเ้พิ่มข้ึน  80,603,773 
ก ำไรสุทธิส ำหรับปีลดลง  (80,603,773) 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนลดลง  (10.89) 

 

งบแสดงกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 ไดถู้กน ำมำแสดงเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัที่ 1 
เร่ืองกำรน ำเสนองบกำรเงิน 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำน กำรใช้ดุลยพินิจ และกำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน และกำรใชดุ้ลยพินิจไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพื้นฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์
ขณะนั้น 
 

มูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่ำคงเหลือของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ถูกประมำณโดยดุลยพินิจ  
และประสบกำรณ์ของผู ้บริหำร เม่ือผู ้บริหำรคิดว่ำอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือจริงมีควำมแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรที่ใชใ้นกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ก็จะมีกำรปรับปรุงโดยใชว้ิธีเปลี่ยนทนัที เน่ืองจำกกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์ของบริษทัมีสำระส ำคญั ผลแตกต่ำงจำกส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและประมำณกำรของอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลืออำจจะมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนทั้งในแง่บวกและลบ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจัยท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมติฐำน
เหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
บริษทัไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผูกพันบ ำเหน็จบ ำนำญ ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม  
กลุ่มบริษทัพิจำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที่ตอ้งจ่ำยช ำระ
ผลกระโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำที่ต้องจ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำนที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอื่นๆส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิ่มเติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 11 
 

 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพื่อด  ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง
ของบริษทัเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียอื่น และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำง
ของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

เงินสด 250,000 250,000 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 21,467,035 16,289,721 

 -  ออมทรัพย ์ 1,051,785,124 658,807,505 

 1,073,502,159 675,347,226 

 
ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ .  2556 เ งินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์มีอัตรำดอกเ บ้ียท่ีแท้จ ริงถัว เฉลี่ ย 
ถ่วงน ้ำหนกัร้อยละ 0.92 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.6 ต่อปี) 
 

6 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น 183,339,653 177,558,125 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (22,358,343) (18,583,531) 
 160,981,310 158,974,594 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 23) 452,226,726 422,348,980 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 23) 70,806,109 151,473,092 
ลูกหน้ีอื่น - บริษทัประกนัภยั (หมำยเหตุ 25) - 307,153,243 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 8,088,328 2,022,700 
เงินทดรองจ่ำย 5,925,012 2,938,980 

ลูกหน้ีอื่น 13,411,583 19,565,618 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 711,439,068 1,064,477,207 
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6 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ยอดปัจจุบนั 121,264,902 141,959,716 
เกินก ำหนดช ำระ   
   1 - 3 เดือน 33,652,659 13,621,780 
   4 - 12 เดือน 13,716,089 7,280,433 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 14,706,003 14,696,196 
 183,339,653 177,558,125 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (22,358,343) (18,583,531) 

 160,981,310 158,974,594 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ยอดปัจจุบนั 336,009,267 353,918,772 
เกินก ำหนดช ำระ   
   1 - 3 เดือน 115,513,207 59,927,735 
   4 - 12 เดือน 704,252 8,502,473 

   เกินกว่ำ 12 เดือน - - 
 452,226,726 422,348,980 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - 

 452,226,726 422,348,980 
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7 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

วตัถุดิบ 124,707,979 170,904,300 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 153,469,956 151,881,971 
สินคำ้ระหว่ำงผลิต 28,557,288 48,415,721 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 193,992,335 234,819,412 

สินคำ้ระหว่ำงทำง 64,809,537 54,658,139 
 565,537,095 660,679,543 
หกั ค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยัและเส่ือมคุณภำพ - อะไหล่เคร่ืองจกัร (8,072,326) (23,192,200) 

  -  สินคำ้ส ำเร็จรูป (4,386,049) (9,998,993) 

 553,078,720 627,488,350 

 
ต้นทุนของสินค้ำที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 2,736,497,550 บำท (พ.ศ. 2555 : 
2,707,612,167 บำท) 



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
   เคร่ืองตกแต่ง    
   ติดตั้งและ    

 
ที่ดิน 

และอำคำร 
เคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์ 
อุปกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
สินทรัพย์ 

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555       
รำคำทุน 870,084,434 4,021,002,479 82,169,812 14,393,325 857,573,054 5,845,223,104 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (398,996,779) (3,456,950,479) (79,269,603) (8,282,652) - (3,943,499,513) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,198,928) (5,276,437) (37,530) - - (8,512,895) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 467,888,727 558,775,563 2,862,679 6,110,673 857,573,054 1,893,210,696 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 467,888,727 558,775,563 2,862,679 6,110,673 857,573,054 1,893,210,696 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - - 365,678,890 365,678,890 
โอนสินทรัพย ์ 69,196,337 606,140,527 26,097,063 1,280,361 (702,714,288) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (7) - (467,445) (98,144,555)  (98,612,007) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (572,973) (1,644,925) (237,902) - (4,140,601) (6,596,401) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 14) (20,562,825) (127,481,882) (3,957,788) (537,036) - (152,539,531) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - (14,112,246) (26,044) - (30,496,101) (44,634,391) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 515,949,266 1,021,677,030 24,738,008 6,386,553 387,756,399 1,956,507,256 
       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555       
รำคำทุน 930,738,249 4,613,872,503 107,173,961 13,042,213 418,252,500 6,083,079,426 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (414,788,983) (3,572,806,790) (82,380,552) (6,655,660) - (4,076,631,985) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (19,388,683) (55,401) - (30,496,101) (49,940,185) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 515,949,266 1,021,677,030 24,738,008 6,386,553 387,756,399 1,956,507,256 



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
   เคร่ืองตกแต่ง    

 ที่ดิน เคร่ืองจักร 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 และอำคำร และอุปกรณ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 515,949,266 1,021,677,030 24,738,008 6,386,553 387,756,399 1,956,507,256 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - - 290,133,823 290,133,823 
โอนสินทรัพย ์ 97,269,141 240,767,148 2,283,985 - (340,320,274) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (181,114) (5,326,782) - (269,070) (47,743,601) (53,520,567) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,948,557) (27,749) - (3,395,332) (7,371,638) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 14) (23,750,709) (150,888,665) (5,437,324) (628,055) - (180,704,753) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - (1,630,833) (26,330) - - (1,657,163) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ - 3,053,772 55,401 - - 3,109,173 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 589,286,584 1,103,703,113 21,585,991 5,489,428 286,431,015 2,006,496,131 
       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556       
รำคำทุน 1,027,680,290 4,736,289,453 108,540,766 12,513,068 286,431,015 6,171,454,592 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (438,393,706) (3,614,620,596) (86,928,445) (7,023,640) - (4,146,966,387) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (17,965,744) (26,330) - - (17,992,074) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 589,286,584 1,103,703,113 21,585,991 5,489,428 286,431,015 2,006,496,131 
 
ค่ำเส่ือมรำคำจ ำนวนเงิน 177,475,937 บำท (พ.ศ. 2555 : จ  ำนวน 150,084,508 บำท) จะถูกบนัทึกอยู่ในตน้ทุนขำย และจ ำนวนเงิน  3,228,816 บำท (พ.ศ. 2555 : จ  ำนวนเงิน 2,455,023 บำท)  
ถูกบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร  



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 

  บำท 

 ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555  
 รำคำทุน 192,998,750 
 หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (190,844,658) 

 รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,154,092 
   

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555  
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชียกมำ 2,154,092 
 ซ้ือสินทรัพย ์ 923,094 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำย (654,209) 

 รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,422,977 
   

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555  
 รำคำทุน 193,921,844 
 หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (191,498,867) 

 รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,422,977 
   

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556  
 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชียกมำ 2,422,977 
 ซ้ือสินทรัพย ์ 278,100 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำย (775,594) 

 รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,925,483 
   

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556  
 รำคำทุน 194,199,944 
 หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (192,274,461) 

 รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,925,483 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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10 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น 412,929,905 391,503,233 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 23) 47,083,412 84,218,825 
เจำ้หน้ีอื่น 78,411,414 36,756,252 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 23) 52,405,088 50,349,769 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 103,424,946 140,180,499 

อื่นๆ 1,195,835 1,483,195 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 695,450,600 704,491,773 

 
11 ส ำรองเงินทุนสะสมและเงินบ ำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำย ุ

 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ส ำรองเงินทุนสะสม 43,761,756 39,457,653 
ส ำรองเงินบ ำเหน็จพนกังำนที่เกษียณอำยุ 65,185,906 57,447,593 

 108,947,662 96,905,246 

   
งบก ำไรขำดทุน   
เงินทุนสะสม 10,733,612 9,592,808 
เงินบ ำเหน็จพนกังำนที่เกษียณอำยุ 12,090,084 10,250,027 

 22,823,696 19,842,835 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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11 ส ำรองเงินทุนสะสมและเงินบ ำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำย ุ(ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 96,905,246 85,476,850 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 17,003,419 14,653,461 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,871,174 4,140,431 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 936,797 936,797 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 12,304 112,146 

จ่ำยผลประโยชน์ (10,781,278) (8,414,439) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 108,947,662 96,905,246 

 
ค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 13,590,427 บำท และ 9,233,269 บำท (พ.ศ. 2555 : 8,704,562 บำท และ 11,138,273 บำท) ไดร้วมอยู่ใน 
‘ตน้ทุนขำย’ และ ‘ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร’ ตำมล ำดบั 
 
ขอ้สมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

อตัรำคิดลด ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.25 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 5.75 
อำยเุกษียณ 55 ปี และ 60 ปี 55 ปี และ 60 ปี 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
   ส่วนเกิน 
 จ ำนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่ำหุ้น 

 หุ้นสำมัญ บำท บำท 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

กำรออกหุน้ - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 7,400,000 74,000,000 92,000,000 
 

ทุนเรือนหุน้ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจดทะเบียนทั้งหมดมีรำคำมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (พ.ศ. 2555 : มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) 
หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
 

13 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ภำยใตก้ฎหมำยบริษทัมหำชน พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งตั้งส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของก ำไรที่ท  ำมำหำไดข้อง
บริษทัหลงัจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) ทุกคร้ังท่ีมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล จนกระทัง่ส ำรองมีไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้
 

14 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยูใ่นก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,536,121,079 1,645,890,162 
กำรเปลี่ยนแปลงของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ 44,921,168 108,305,662 
ค่ำใชจ่้ำยเกี่ยวกบัพนกังำน 457,163,110 440,475,438 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 8) 180,704,753 152,539,531 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(หมำยเหตุ 8) 1,657,163 44,634,391 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 9) 775,594 654,209 
ค่ำสิทธิทำงกำรคำ้ (หมำยเหตุ 23) 163,714,029 145,422,401 
ค่ำบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 23) 142,467,845 139,288,702 
ค่ำโฆษณำและค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 68,181,829 69,182,356 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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15 รำยได้อ่ืน 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ดอกเบ้ียรับ 9,267,261 17,714,411 

อื่น ๆ 6,733,330 11,089,432 

 16,000,591 28,803,843 
 

16 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงไดรั้บในวนัที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2551 ส ำหรับ
ผลิตยำงผสม สิทธิประโยชน์ที่ส ำคญัที่ไดรั้บไดแ้ก่ กำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีอำกรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริมนั้น ในฐำนะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก  ำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษทัยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจำกกิจกรรมที่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

17 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่จะใชป้ระโยชน์   
   ภำยใน 12 เดือน 16,566,457 26,054,315 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่จะใชป้ระโยชน์   

   เกินกว่ำ 12 เดือน 31,397,172 33,979,953 

 47,963,629 60,034,268 
   

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน - - 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกว่ำ 12 เดือน (71,880,773) (63,632,044) 

 (71,880,773) (63,632,044) 
   

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (23,917,144) (3,597,776) 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ณ วันที่ 1 มกรำคม   
 ผลสะสมของกำรใชก้ำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได ้ (3,597,776) 77,005,997 

เพิ่ม/ลดในก ำไรหรือขำดทุน (20,319,368) (80,603,773) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม (23,917,144) (3,597,776) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
  ค่ำเส่ือมรำคำ   
 ส ำรองต่ำงๆ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ รวม 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 84,490,356 - 34,590,862 119,081,218 

ลดในก ำไรหรือขำดทุน (44,352,006) - (14,694,944) (59,046,950) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 40,138,350 - 19,895,918 60,034,268 

เพิ่ม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน 4,226,864 - (16,297,503) (12,070,639) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 44,365,214 - 3,598,415 47,963,629 

     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 - (42,075,221) - (42,075,221) 

ลดในก ำไรหรือขำดทุน - (20,016,218) (1,540,605) (21,556,823) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 - (62,091,439) (1,540,605) (63,632,044) 

เพิ่ม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน - (8,251,778) 3,049 (8,248,729) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 - (70,343,217) (1,537,556) (71,880,773) 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 44,365,214 (70,343,217) 2,060,859 (23,917,144) 

 
บริษทัไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพียงเท่ำที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำจะไดใ้ชป้ระโยชน์จำกประมำณกำร 
ตำมขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัไม่มีผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้ 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 

   
ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 54,769,917 154,487,586 

ภำษีเงินไดเ้พิ่ม(กลบัรำยกำร)ของปีก่อน (7,038,471) 5,249,299 
ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนั - สุทธิ 47,731,446 159,736,885 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 20,319,368 80,603,773 

รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 68,050,814 240,340,658 

 
 ผลต่ำงระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีที่ค  ำนวณจำกก ำไรทำงบญัชีในอตัรำร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23) และค่ำใชจ่้ำย

ภำษีเงินไดท้ี่แสดงไว ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 397,144,627 1,051,412,317 
   

ภำษีเงินไดจ้ำกก ำไรทำงบญัชี 79,428,925 241,824,832 
ผลต่ำงชัว่ครำวไม่ตอ้งค ำนวณภำษีเงินได ้ (252,098) (956,974) 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวในงวดปัจจุบนัที่ไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (970,617) (14,200,704) 
รับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวในงวดก่อนเป็นภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - (4,208,731) 
ใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีที่ไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อน (3,116,925) - 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำภำษ ี - 12,632,936 
ปรับปรุงภำษีเงินไดใ้นงวดก่อน (7,038,471) 5,249,299 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 68,050,814 240,340,658 

 
เม่ือวนัที่ 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 ไดมี้พระรำชกฤษฎีกำประกำศเกี่ยวกบักำรลดอตัรำภำษีเงินไดจ้ำกร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 
23 ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมตน้หรือหลงัจำก 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 ส ำหรับสองรอบระยะเวลำ
บญัชีเร่ิมตน้หรือหลงัจำกวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 

 
  



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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18 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู ้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถ้ือหุน้ในระหว่ำงปี 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

ก ำไรสุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุน้สำมญั (บำท) 329,093,813 811,071,659 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถ้ือหุน้ระหว่ำงปี (หุน้) 7,400,000 7,400,000 
   

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 44.47 109.60 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปีที่น ำเสนอรำยงำน 
 

19 เงินปันผลจ่ำย 
 
ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของผูถ้ือหุ้นเม่ือวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2556 ได้อนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนและก ำไรสะสมของปี พ.ศ. 2555 จ ำนวน 63 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 466.2 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษัท 
ไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวไปแลว้ในอตัรำหุน้ละ 43 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 318.2 ลำ้นบำท เม่ือวนัที่  
7 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลส่วนที่ เหลืออีกจ ำนวน 20 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน  
148.0 ลำ้นบำท เม่ือวนัที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 
 

  



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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20 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  
 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดงัต่อไปน้ี 
 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 หมำยเหตุ บำท บำท 
    

ก ำไรก่อนหกัภำษีเงินได ้  397,144,627 1,051,412,317 
รำยกำรปรับปรุง    
คำ่เส่ือมรำคำ  8 180,704,753 152,539,531 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 9 775,594 654,209 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย ์(กลบัรำยกำร) 8 (1,452,010) 44,634,391 
คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   3,774,812 1,193,458 
คำ่เผ่ือสินคำ้ลำ้สมยัและเส่ือมคุณภำพ  (11,307,468) 1,006,703 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3,488,419 7,390,105 
ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์  8 7,371,638 6,596,401 
รำยไดด้อกเบ้ีย 15 (9,267,261) (17,714,411) 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (37,423,419) 3,490,680 

    
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน    

- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  349,311,326 (584,767,039) 
- สินคำ้คงเหลือ   85,717,098 (171,457,496) 
- ภำษีมูลคำ่เพ่ิมรอขอคืน  (7,236,478) 32,746,791 
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   15,247 (7,700,955) 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   (730,804) 1,436,902 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  (93,852,885) (214,675,549) 
- ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย  (33,326,045) 38,359,057 
- เงินรับล่วงหนำ้จำกบริษทัประกนัภยั  (23,964,706) (294,094,219) 
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (1,583,948) (10,411,372) 

ส ำรองเงินทุนสะสมและเงินบ ำเหน็จพนกังำนท่ีเกษียณอำยสุุทธิ    
   จำกเงินท่ีจ่ำย  12,042,416 11,428,396 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  820,200,906 52,067,900 
ดอกเบ้ียรับ  9,269,330 17,931,671 

จ่ำยภำษีเงินได ้  (161,257,220) (1,101,366) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  668,213,016 68,898,205 

 
  



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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21 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
บริษทัตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีส ำคญัไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
และควำมเส่ียงจำกสินเช่ือ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ และ
รำยกำรซ้ือจำกต่ำงประเทศท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกบริษทัมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดท่ีฝำกไวก้บัสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนอื่น ควำมเส่ียงจำกสินเช่ือเกิดข้ึนจำกกำรขำยเช่ือและ 
เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 
บริษทัไม่มีนโยบำยในกำรใชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเส่ียงอนัเกิดจำกควำมผนัผวนจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผู ้บริหำรอำจพิจำรณำเลือกใช้สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นเฉพำะกรณี 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัไม่มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ีเปิดสถำนะไว ้
 

ข) ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย 
 
บริษทัไดด้อกเบ้ียรับจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้ นและเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำร 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั บริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรฝำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ 
เงินลงทุนโดยใหมี้ระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนและอตัรำดอกเบ้ียท่ีแตกต่ำงกนั 
 

ค) ควำมเส่ียงจำกสินเช่ือ 
 
บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเกิดจำกลูกหน้ีกำรคำ้ เน่ืองจำกบริษทัมีลูกค้ำ
จ ำนวนมำกรำยที่ครอบคลุมถึงลูกคำ้ที่เป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยและผูบ้ริโภค ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำไม่มีควำมเส่ียง
จำกกำรใหสิ้นเช่ือในลูกหน้ีกำรคำ้มำกไปกว่ำจ ำนวนท่ีส ำรองไวเ้ผื่อกำรเรียกช ำระหน้ีไม่ได ้
 
บริษทัไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของสินเช่ือที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดบริษทั
ฝำกเงินไวก้บัสถำบนัทำงกำรเงินที่น่ำเช่ือถือหลำยแห่ง โดยนโยบำยของบริษทัจะจ ำกดัควำมเส่ียงโดยกำร
กระจำยเงินฝำกไม่จ ำกดัเฉพำะสถำบนักำรเงินแห่งใดแห่งหน่ึง และส ำหรับเงินสดส่วนเกินจะน ำไปลงทุนใน
เงินลงทุนที่มีควำมเส่ียงต ่ำหรือเงินลงทุนที่มีควำมน่ำเช่ือถือสูงที่ครบก ำหนดช ำระ 90 วนั บริษทัไม่เคยประสบ
ผลขำดทุนจำกเงินลงทุนดงักล่ำว  

  



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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21 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ง) มูลค่ำยติุธรรม 
 

รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ี
กำรคำ้ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีอื่น ซ่ึงเป็นรำยกำรของสินทรัพย์หมุนเวียน
และหน้ีสินหมุนเวียน จึงมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 
 

22 ภำระผูกพัน 
 

กำรค ำ้ประกันกับธนำคำร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงิน 18.7 ลำ้นบำท และ 
10,000 เหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2555 : 10.3 ลำ้นบำท) 

 

เงินลงทุนระยะส้ันติดภำระผูกพัน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดน้ ำเงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝำกออมทรัพยจ์  ำนวน 68.8 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2555 : 
65.0 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นที่ธนำคำรอนุมติัให้กบับุคคลภำยนอกและค ้ำประกนักำรขำยสินคำ้
กบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 

 

ภำระผูกพันด้ำนกำรลงทุน 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัมีภำระผูกพนัดำ้นกำรลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 13.5 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2555 : 8.6 ลำ้นบำท)  
 
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่ำ 
 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับยำนพำหนะและอุปกรณ์ส ำนักงำนที่ไม่
สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ภำยใน 1 ปี 10,498,308 5,135,877 

เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 13,160,569 7,331,553 

 23,658,877 12,467,430 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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23 รำยกำรกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที่ท  ำหน้ำที่ถือหุ้น 
บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง 
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบั
บริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว 
และกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำ
ของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษทัใหญ่ดงักล่ำว
ถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 66.79 ของจ ำนวนหุน้ของบริษทัท่ีออกจ ำหน่ำย จ ำนวนหุน้ที่เหลือร้อยละ 33.21 
ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรที่มีสำระส ำคญักบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

ก) รำยได้จำกกำรขำย 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ส ำเร็จรูป   
   บริษทัใหญ่ 314,624,847 344,233,715 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 1,694,967,275 1,384,085,691 

 2,009,592,122 1,728,319,406 

   
รำยไดจ้ำกกำรขำยเคร่ืองจกัรและอะไหล่   
   บริษทัใหญ่ - 103,127 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 55,218,710 105,469,432 

 55,218,710 105,572,559 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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23 รำยกำรกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบักิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

ซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป   
   บริษทัใหญ่ 128,691,985 114,422,267 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 272,000,409 383,712,025 

 400,692,394 498,134,292 

   
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอะไหล่เคร่ืองจกัร   
   บริษทัใหญ่ 32,500,801 118,847,224 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 17,656,256 51,260,418 

 50,157,057 170,107,642 

   
ค่ำสิทธิทำงกำรคำ้   

   บริษทัใหญ่ 163,714,029 145,422,401 

   
ค่ำบริกำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลิต   

   บริษทัใหญ่ 18,569,258 20,133,743 

   
ค่ำบริหำรจดักำร   

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 142,467,845 139,288,702 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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23 รำยกำรกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบักิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั   
   บริษทัใหญ่ 60,744,442 90,420,306 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 391,482,284 331,928,674 

 452,226,726 422,348,980 

   
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   
   บริษทัใหญ่ 551,790 351,883 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 70,254,319 151,121,209 

 70,806,109 151,473,092 

   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั   
   บริษทัใหญ่ 11,463,838 21,948,522 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 35,619,574 62,270,303 

 47,083,412 84,218,825 

   
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   
   บริษทัใหญ่ 32,716,299 37,195,095 

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - กิจกำรที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 19,688,789 13,154,674 

 52,405,088 50,349,769 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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23 รำยกำรกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบักิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บำท บำท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 48,206,532 31,685,753 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 4,229,807 2,276,335 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2,544,386 2,290,368 

 54,980,725 36,252,456 
 

24 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ 
 

ส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัประกอบดว้ยกำรผลิตและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเคร่ืองบิน บริษทัมีฐำนกำรผลิต
ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงำนธุรกิจตำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ   
ยำงเคร่ืองบินเป็นผลิตภัณฑ์หลักส ำหรับกำรขำยส่งออกต่ำงประเทศ และรำยได้จำกกำรข ำยยำงเคร่ืองบิน
ภำยในประเทศเป็นจ ำนวนที่ไม่มีสำระส ำคญั ผูบ้ริหำรเช่ือว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัระหว่ำงกำรเสนอ
รำยงำนตำมส่วนงำนธุรกิจหรือส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอดีตและกำร
ใชดุ้ลยพินิจเกี่ยวกบักิจกำร ดงันั้น บริษทัจึงเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ที่ใชเ้กณฑ์
สถำนท่ีตั้งของตลำดเพียงรูปแบบเดียว ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนน้ีไดถู้กน ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ัดกำร
ส ำหรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 

 กำรขำยภำยใน กำรขำยส่งออก   
 ประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บำท บำท บำท 

    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,575,104,379 2,033,045,515 3,608,149,894 

ก ำไรขั้นตน้ตำมส่วนงำน  366,258,645 285,800,805 652,059,450 
รำยไดค้่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรประกนัภยั (หมำยเหตุ 25) 60,514,625 

ตน้ทุน/รำยไดอ้ื่นที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธิ (315,429,448) 

ก ำไรก่อนหกัภำษีเงินได ้   397,144,627 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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24 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ (ต่อ) 
 
 กำรขำยภำยใน กำรขำยส่งออก   
 ประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 บำท บำท บำท 

    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,727,563,824 1,752,512,285 3,480,076,109 

ก ำไรขั้นตน้ตำมส่วนงำน  327,801,048 173,484,973 501,286,021 
รำยไดค้่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรประกนัภยั  1,250,689,210 
ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนอื่นเน่ืองจำกน ้ำท่วมและไฟไหม ้ (315,029,496) 

ตน้ทุน/รำยไดอ้ื่นที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธิ (385,533,418) 

ก ำไรก่อนหกัภำษีเงินได ้   1,051,412,317 
 
บริษัทไม่ได้ปันส่วนสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ร่วมกันระหว่ำงส่วนงำนเน่ืองจำกไม่มี เกณฑ์กำรปันส่วน 
ที่สมเหตุสมผล 
 

25 ค่ำควำมเสียหำยจำกประกันภัย 
 
สืบเน่ืองมำจำกควำมเสียหำยจำกน ้ ำท่วมและควำมเสียหำยจำกไฟไหม้เน่ืองจำกน ้ ำท่วมในระหว่ำงปี พ.ศ. 2554  
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บจดหมำยจำกบริษทัประกนัภยั เพิ่มเติม เพื ่อยืนยนั
จ ำนวนค่ำสินไหมทดแทนที่บริษทัจะไดรั้บอีกเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 60.51 ลำ้นบำท และไดรั้บรู้จ ำนวนดงักล่ำว
เป็นรำยไดส้ ำหรับปี  และไดรั้บเงินค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัประกนัภยัในระหว่ำงปีครบถว้นแลว้ รำยละเอียด 
ค่ำสินไหมทดแทนมีดงัน้ี 
 

 บำท 
  

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 - ลูกหน้ีอื่น - บริษทัประกนัภยั 307,153,243 
ค่ำสินไหมทดแทนส่วนท่ีไดเ้พิ่มระหว่ำงปี 60,514,625 
หกั  เงินรับล่วงหนำ้จำกบริษทัประกนัภยัคงเหลือ (23,964,706) 

หกั  เงินค่ำสินไหมทดแทนที่ไดรั้บแลว้ในระหว่ำงปี (343,703,162) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 - ลูกหน้ีอื่น - บริษทัประกนัภยั   - 

 
  



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 
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26 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน 
 
เม่ือวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัเสนอจ่ำยเงินปันผลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี พ.ศ. 2556 ในอัตรำ 20 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ ำนวน 148 ล้ำนบำท  
โดยบริษทัจะน ำเสนอเพื่อกำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัในวนัที่  
28 เมษำยน พ.ศ. 2557 


