
 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ 

งบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

แบบย่อ ของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 

ซึงส่วนใหญ่ เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน  

การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 
 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4843 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 



บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558

(ปรับปรุงใหม่)

30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,249,170 1,127,220

เงินลงทุนระยะสนัติดภาระผูกพนั 14 79,502 76,865

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 891,190 760,169

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 676,156 679,648

ภาษีมูลคา่เพิมรอขอคืน 85,992 58,534

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 9,137 11,459

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,991,147 2,713,895

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 2,015,160 1,983,502

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 9 1,346 2,061

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,026 3,704

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,019,532 1,989,267

รวมสินทรัพย์ 5,010,679 4,703,162

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558

(ปรับปรุงใหม่)

30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 968,669 805,480

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 10,177 19,240

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 42,392 45,739

หนีสินหมุนเวยีนอืน 5,063 12,108

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,026,301 882,567

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 9,024 10,292

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอายุ 4 168,117 156,998

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 177,141 167,290

รวมหนีสิน 1,203,442 1,049,857

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 74,000 74,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดรั้บชาํระเตม็มูลคา่แลว้

หุน้ละ 10 บาท 74,000 74,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 92,000 92,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4 3,633,837 3,479,905

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,807,237 3,653,305

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,010,679 4,703,162

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 5 1,069,837 1,023,509 2,935,747 2,872,267

ตน้ทุนขาย (813,487) (809,014) (2,311,025) (2,335,647)

กําไรขันต้น 256,350 214,495 624,722 536,620

รายไดอื้น 3,703 3,156 9,447 11,688

(ขาดทุน)กาํไรอืน - สุทธิ 76,295 (211) 112,223 (3,530)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (90,210) (93,857) (255,023) (241,647)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (39,124) (35,342) (108,704) (106,026)

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 207,014 88,241 382,665 197,105

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (42,083) (18,271) (80,733) (43,349)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 164,931 69,970 301,932 153,756

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 22.29 9.46 40.80 20.78

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

  30 กนัยายน   30 กนัยายน   30 กนัยายน   30 กนัยายน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 164,931 69,970 301,932 153,756

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

การวดัมูลค่าใหม่ของสาํรอง

เงินบาํเหน็จพนกังาน

ทีเกษียณอาย ุ- สุทธิจากภาษี - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 164,931 69,970 301,932 153,756

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ทุนทีออก ส่วนเกิน สํารองตาม กําไรสะสม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทียงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557

(ตามทแีสดงไว้เดิม) 74,000 92,000 7,400 3,415,836 3,589,236

ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบญัชี 4 - - - (17,011) (17,011)

ยอดคงเหลือทีปรับปรุงแลว้ 74,000 92,000 7,400 3,398,825 3,572,225

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 153,756 153,756

เงินปันผลจ่าย - - - (148,000) (148,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2557 74,000 92,000 7,400 3,404,581 3,577,981

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558

(ตามทแีสดงไว้เดิม) 74,000 92,000 7,400 3,505,007 3,678,407

ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบญัชี 4 - - - (25,102) (25,102)

ยอดคงเหลือทีปรับปรุงแลว้ 74,000 92,000 7,400 3,479,905 3,653,305

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 301,932 301,932

เงินปันผลจ่าย 15 - - - (148,000) (148,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 74,000 92,000 7,400 3,633,837 3,807,237

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558

30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 12 412,159 200,898

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสนัติดภาระผูกพนั (2,637) (8,000)

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (210,166) (54,684)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 285

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (212,803) (62,399)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 15 (148,000) (148,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (148,000) (148,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 51,356 (9,501)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 1,127,220 1,073,502

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 70,594 14,474

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,249,170 1,078,475

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ประกอบดว้ย

หนีสินจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 37,077 26,760

ลูกหนีจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,475 354

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

8 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซึงจดัตงัขนึในประเทศไทย

และมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนดงันี  

 

50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและ

นาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทําให้เป็นรูปแบบ 

ทีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุประกอบ 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทําเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที 34  

เรืองงบการเงินระหว่างกาล และได้เพิมหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2557 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

ทีจัดทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 

ทีใช้ในการจัดทาํงบการเงินสําหรับงวดปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้ตามทีอธิบายใน

หมายเหตุ 4 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ทีเกียวขอ้งกบับริษทั มีดงันี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2557) เรือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2557) เรือง งบการเงินระหว่างกาล 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงทีสําคัญได้แก่การเพิมเติมข้อกําหนดให้

กิจการจดักลุ่มรายการทีแสดงอยู่ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนันสามารถจดัประเภท

รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานทีปรับปรุงนีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใด

จะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงทีสําคญัได้แก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุน 

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั เปลียนชือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน 

“กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

จะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ 

ในงวดทีมีการเปลียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ทียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลา

การใหบ้ริการในอนาคตได ้ผลกระทบต่อบริษทัไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงทีสําคัญ คือ กําหนดการเปิดเผยข้อมูล

เกียวกับส่วนงานดําเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินรวมสําหรับเฉพาะ 

ส่วนงานทีรายงาน หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มลูจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลียนแปลงทีมีสาระสําคญัจากจาํนวนเงินทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปี

ล่าสุดสาํหรับส่วนงานทีรายงานนนั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานทีเกียวขอ้งกบับริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั

ก่อนวนับงัคบัใชมี้ดงันี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) เรืองส่วนงานดาํเนินงาน ได้กาํหนดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลเกียวกับดุลยพินิจของผู ้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอ 

การกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมือกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของ 

ส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ มาตรฐานฉบบันีไม่ส่งผลกระทบกบั

งบการเงินของบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) เรืองทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนขึน

เกียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม ในกรณีทีกิจการใชว้ิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐาน

ฉบบันีไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) เรืองการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ไดร้วมกิจการทีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญัแก่กิจการทีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการทีรายงาน 

ซึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินทีกิจการไดจ้่ายให้แก่กิจการทีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญั มาตรฐานฉบบันี

ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดว่าจะเป็น 
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4 นโยบายการบัญชีใหม่ 

 

ผลประโยชน์พนักงาน 

 

นโยบายการบญัชีทีเกียวกับผลประโยชน์พนักงานในขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกัน 

กับนโยบายการบัญชีทีใช้ในงบการเงินสําหรับงวดปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเว้น 

การเปลียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19) เกียวกบักาํไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากเดิมจะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอด

ระยะเวลาถวัเฉลียของอายงุานทีคาดว่าจะเหลืออยู่ของพนกังานในส่วนทีเกินกว่าจาํนวนทีมากกว่าร้อยละ 10 

ของมูลค่าปัจจุบนัของหนีสินผลประโยชน์พนกังานทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ไปบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน และตน้ทุนบริการในอดีตจากเดิมถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิและ

ไปบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนจะถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชป้ฏิบตัิมีผลต่องบแสดงฐานะการเงินแสดงดงัต่อไปนี  

 

  งบแสดง  เพมิขึน/  การแสดง

  รายการเดิม  (ลดลง)  รายการใหม่

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  16,568 (6,276) 10,292 

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอาย ุ 125,620 31,378 156,998 

กาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557  3,415,836 (17,011) 3,398,825 

กาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  3,505,007 (25,102) 3,479,905 
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5 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยการผลิตและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครืองบิน โดยมี 

ฐานการผลิตในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ัดการสําหรับการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจากกาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558    

 รายไดจ้ากการขาย 1,266,359 1,669,388 2,935,747 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 381,001 243,721 624,722 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (242,057) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   382,665 

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2557    

 รายไดจ้ากการขาย 1,197,568 1,674,699 2,872,267 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 297,128 239,492 536,620 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (339,515) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   197,105 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 240,655 205,294 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (21,635) (23,099) 

 219,020 182,195 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ11) 572,749 486,700 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11) 47,151 41,239 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 10,778 7,481 

เงินทดรองจ่าย 2,769 9,038 

ลูกหนีอืน 38,723 33,516 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 891,190 760,169 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 213,293 177,217 

เกินกาํหนดชาํระ   

   1 - 3 เดือน 4,457 - 

   4 - 12 เดือน 558 12,501 

   เกินกวา่ 12 เดือน 22,347 15,576 

 240,655 205,294 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (21,635) (23,099) 

 219,020 182,195 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 515,646 422,182 

เกินกาํหนดชาํระ   

   1 - 3 เดือน 51,552 60,649 

   4 - 12 เดือน 5,551 3,869 

 572,749 486,700 

 

7 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

วตัถุดิบ 182,547 169,285 

อะไหล่ 174,047 183,503 

สินคา้ระหวา่งผลิต 38,446 26,148 

สินคา้สาํเร็จรูป 201,381 237,064 

สินคา้ระหวา่งทาง 92,546 79,089 

 688,967 695,089 

หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ - อะไหล่ (7,939) (7,826) 

- สินคา้สาํเร็จรูป (4,872) (7,615) 

 676,156 679,648 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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8 รายจ่ายลงทุนและภาระผูกพนั 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  1,983,502 

ซือสินทรัพย ์  191,552 

ขายสินทรัพย ์  (4,215) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  (4,468) 

ค่าเสือมราคา  (155,679) 

กลบัรายการการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  1,600 

กลบัรายการการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  2,868 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  2,015,160 

 

ภาระผูกพนัรายจ่ายลงทุน 

 

ภาระผูกพนัรายจ่ายลงทุนทีถือเป็นภาระผูกพนั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบแสดง

ฐานะการเงินมีจาํนวน 67.78 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 30.48 ลา้นบาท) 

 

9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธ ิ

 

  พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  2,061 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  (715) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  1,346 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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10 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 604,012 472,811 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11) 94,298 98,641 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11) 72,116 63,638 

เจา้หนีอนื 30,310 52,640 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 166,363 116,283 

อืนๆ 1,570 1,467 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 968,669 805,480 
 

11 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company (ซึงจดทะเบียนและตงัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษัททีออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุน้ทีเหลือร้อยละ 33.21 กระจายถือโดยบุคคลทวัไป 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

ก) การขายสินค้าและบริการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป     

   บริษทัใหญ่ 104,112 78,512 292,184 223,455 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 503,937 489,928 1,382,581 1,432,939 

 608,049 568,440 1,674,765 1,656,394 
     

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัร 

   และอะไหล่     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,860 - 4,236 7,219 

 1,860 - 4,236 7,219 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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11 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป     

   บริษทัใหญ่ 30,939 36,363 92,831 106,286 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 71,549 61,533 186,433 187,125 

 102,488 97,896 279,264 293,411 

  
   

การซือเครืองจกัรและอะไหล่     

   บริษทัใหญ่ 5,141 207 8,326 4,730 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 12,855 9,412 55,191 20,755 

 17,996 9,619 63,517 25,485 
     

ค่าสิทธิทางการคา้     

   บริษทัใหญ่ 47,684 47,271 135,505 132,953 

  
   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต     

   บริษทัใหญ่ 9,312 6,037 27,629 18,614 

  
   

ค่าบริหารจดัการ     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 47,663 48,733 135,348 124,886 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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11 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 97,739 84,146 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 475,010 402,554 

 572,749 486,700 
   

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ - 14,057 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 47,151 27,182 

 47,151 41,239 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 24,741 35,201 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 69,557 63,440 

 94,298 98,641 
   

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 43,660 34,698 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 28,456 28,940 

 72,116 63,638 
 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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11 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 9,288 12,950 28,086 34,111 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 2,309 1,400 6,299 5,870 

 11,597 14,350 34,385 39,981 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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12 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที  30 กันยายน 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท 
    

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  382,665 197,105 

รายการปรับปรุง    

   คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 6 (1,464) 809 

   คา่เผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ (กลบัรายการ) 7 (2,630) 4,038 

   คา่เสือมราคา  8 155,679 144,866 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  740 139 

   ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์   4,468 5 

   การดอ้ยคา่สินทรัพย ์(กลบัรายการ) 8 (1,600) - 

   การดอ้ยคา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 8 (2,868) - 

   คา่ตดัจาํหน่าย  9 715 602 

   รายไดด้อกเบีย  (3,074) (3,700) 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  (60,119) (13,677) 

   การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  (126,047) (141,870) 

      - สินคา้คงเหลือ  6,122 (115,750) 

      - ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน  (27,458) 14,325 

      - สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  2,361 (766) 

      - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  678 (490) 

      - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  171,293 166,636 

      - ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  (9,063) (5,619) 

      - หนีสินหมุนเวียนอืน  (7,045) (231) 

      - สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานที    

            เกษียณอายสุุทธิจากเงินทีจ่าย  11,119 11,647 

   เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  494,472 258,069 

   ดอกเบียรับ  3,074 3,700 

   จ่ายภาษีเงินได ้  (85,387) (60,871) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  412,159 200,898 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
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13 ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 43,014 22,887 82,001 42,353 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (931) (4,616) (1,268) 996 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 42,083 18,271 80,733 43,349 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลได้ตงัค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษี

เดียวกบัทีใช้กบักาํไรรวมทงัปีทีคาดว่าจะเกิดขึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินได ้

ทีใชใ้นงวดระหว่างกาลเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 คืออตัราร้อยละ 20 ต่อปี)  
 

14 ภาระผกูพนั 
 

การคําประกันกับธนาคาร 
 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 18.70 ลา้นบาท 

และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 18.70 ลา้นบาท และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ) 
 

เงินลงทุนระยะสันติดภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้นําเงินลงทุนระยะสันในเงินฝากออมทรัพยจ์าํนวน 79.50 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 76.87 ล้านบาท) ไปคําประกันวงเงินสินเชือระยะสันทีธนาคารอนุมัติให้กับ

บุคคลภายนอกและคาํประกนัการขายสินคา้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

15 เงินปันผลจ่าย 
 

ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นเมือวนัที 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานและกาํไรสะสมของปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 


