
  

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 



  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควร 

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินทีตรวจสอบ 

งบการเงินของบริษทัประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  

 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินซึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทัตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน 

พระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้

เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

  

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองนี  
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ความเหมาะสมของการบันทึกราคาทุนของอาคาร 

เครืองจักรและอุปกรณ์ 
 

 

อา้งอิงถึงนโยบายการบญัชีขอ้ 2.8 และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 7 เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ รายการ

งานระหว่างก่อสร้างและเครืองจกัรระหว่างติดตงั ณ วนัที 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีสุทธิ

จาํนวน 1,376 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างปีบริษัทก่อสร้างโรงงานสําหรับผลิตยาง

เครืองบินเรเดียนเพือขยายกําลังการผลิตจาํนวน 804 

ล้านบาท ทังนี  บริษัทลงทุนสร้างอาคารและจัดซือ

เครืองจักรและอุปกรณ์ใหม่ และค่าใช้จ่ายอืนสําหรับ

โรงงานแห่งนีเป็นจาํนวนมาก ในการบันทึกค่าใช้จ่าย

เหล่านีเป็นต้นทุนการก่อสร้าง บริษทัต้องพิจารณาว่า

ค่าใช้จ่ายทีจ่ายไปเป็นค่าใชจ้่ายประจาํปีหรือตน้ทุนของ

สินทรัพย ์โดยใชห้ลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 ทีดิน อาคารและ อุปกรณ์ 

ค่าใชจ้่ายบางประเภท เช่น ตน้ทุนทางตรงและทางออ้ม

ทีเกียวข้องกบัการทดสอบเครืองจกัร ต้นทุนการสร้าง

อาคาร อาจมีความซับซ้อนในการพิจารณาว่าจะถือเป็น

ต้นทุนของสินทรัพยห์รือค่าใช้จ่าย ซึงรายการเหล่านี

เป็นรายการทีไม่เกิดบ่อยจึงอาจเกิดขอ้ผิดพลาดในการ

บนัทึกบญัชีได ้
 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบรายการทรีวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยถ์าวร

ในงวดและค่าใชจ้่ายประจาํปีทีเกียวกบัค่าซ่อมแซมเพือพิจารณาว่า

บริษทัได้บันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย

บญัชีของบริษทัและมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16  

 

ทงันี วิธีการทดสอบของขา้พเจา้บนพืนฐานของการสุ่มตวัอย่าง 

ไดร้วมถึงการสอบถามเชิงวิเคราะห์กับผูบ้ริหารและเจา้หน้าที 

ทีรับผิดชอบตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารประกอบรายการ

บญัชี และไดเ้ขา้ร่วมการตรวจนบัอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ 

โดยทาํการตรวจสอบว่าการบนัทึกบญัชีสะทอ้นผลตอ่การตรวจนบั 

 

จาก ผ ล ก ารท ด สอ บ ข องข้าพ เจ้านั น  ข้าพ เจ้าพ บ ว่าไม่ มี

ขอ้ผิดพลาดทีมีสาระสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 

และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจ้าจะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไมค่รอบคลุมถึงขอ้มูลอนืและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อขอ้มูลอนื 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมี

สาระสาํคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

สือสารเรืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู ้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพือให้สามารถจัดทํางบการเงิน 

ทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองที

เกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีช่วยผูบ้ริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี 

ซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า

การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่

ได้เสมอไป ข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใ้ชง้บการเงินเหล่านี  



 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ

สงสัยเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบ

ขอ้มูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาด 

เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตังใจละเวน้การแสดงข้อมูล  

การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ 

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 
 

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารจากหลักฐาน 

การสอบบญัชีทีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า 

มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่
 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที

ได้วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน  

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและได้สือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมด ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผล 

ทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ 

ขาดความเป็นอิสระ 



 

  

จากเรืองทีสือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน 

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว  
 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ชัยศิริ เรืองฤทธชัิย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4526 

กรุงเทพมหานคร 

27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 192,878,223 1,011,225,314

เงินลงทุนระยะสนัติดภาระผกูพนั - 65,000,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 5 915,176,194 832,505,255

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 853,488,992 748,571,600

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืนภายใน 1 ปี 90,277,783 159,538,893

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5,516,992 7,195,210

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,057,338,184 2,824,036,272

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 3,429,151,177 2,456,844,867

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ 8 599,789 676,257

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 8,075,515 -

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 175,882,525 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,944,425 3,087,709

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,618,653,431 2,460,608,833

รวมสินทรัพย์ 5,675,991,615 5,284,645,105

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 43 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 9 1,421,450,152 1,000,747,173

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 14,122,623 18,490,214

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,259,072 51,366,315

หนีสินหมุนเวียนอืน 5,317,213 6,395,470

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,480,149,060 1,076,999,172

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 - 2,145,243

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จ

พนกังานเมือเกษียณอายุ 10 187,768,315 181,875,392

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 187,768,315 184,020,635

รวมหนีสิน 1,667,917,375 1,261,019,807

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 7,400,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 74,000,000 74,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 7,400,000 หุ้น ไดรั้บชาํระเตม็มูลค่าแลว้หุ้นละ 10 บาท 11 74,000,000 74,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 11 92,000,000 92,000,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 12 7,400,000 7,400,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,834,674,240 3,850,225,298

รวมส่วนของเจ้าของ 4,008,074,240 4,023,625,298

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,675,991,615 5,284,645,105

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 43 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 23 4,000,311,036 3,898,203,357

ตน้ทุนขาย (3,227,379,157) (3,005,130,653)

กาํไรขันต้น 772,931,879 893,072,704

รายไดอ้นื 14 9,128,024 16,327,211

ค่าใชจ่้ายในการขาย (403,565,325) (397,255,798)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (155,151,042) (158,074,195)

กาํไร (ขาดทุน) อนื - สุทธิ (45,834,807) 1,784,914

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 177,508,729 355,854,836

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (39,464,385) (76,340,499)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 138,044,344 279,514,337

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 17

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 18.65 37.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 43 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไรสุทธิสําหรับปี 138,044,344 279,514,337

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

การวดัมูลค่าใหม่ของสาํรองเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอายุ 10 (6,994,253) (16,374,897)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 16 1,398,851 3,274,979

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 132,448,942 266,414,419

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 43 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9



บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนทีออก ส่วนเกิน สํารองตาม กําไรสะสม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทียงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,731,810,879 3,905,210,879

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับปี

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 266,414,419 266,414,419

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (148,000,000) (148,000,000)

ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,850,225,298 4,023,625,298

ยอดคงเหลือต้นปี 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,850,225,298 4,023,625,298

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับปี

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 132,448,942 132,448,942

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (148,000,000) (148,000,000)

ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,834,674,240 4,008,074,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 43 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 19 220,863,204 265,586,340

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสนัติดภาระผกูพนั 65,000,000 17,000,000

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (956,890,746) (407,671,692)

เงินสดจ่ายเพอืซือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 8 (485,000) (120,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,317,937 1,738,200

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (891,057,809) (389,053,492)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น 18 (148,000,000) (148,000,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (148,000,000) (148,000,000)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (818,194,605) (271,467,152)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,011,225,314 1,268,168,967

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (152,486) 14,523,499

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 4 192,878,223 1,011,225,314

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย

หนีสินจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 446,617,790 180,635,074

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 43 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

12 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทย และ 

มีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงันี 

 

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

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตขายและจดัจาํหน่ายยางรถยนต์และยางเครืองบินสําหรับตลาดในประเทศ

และเพอืการส่งออก  

 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีทีสาํคญัซึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน มีดงัต่อไปนี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินของบริษัทได้จ ัดทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

ซึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และข้อกาํหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

 

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชี

ทีสําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึงจดัทาํขึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบัญชีของบริษทัไป 

ถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกียวกับข้อสมมติฐานและ

ประมาณการทีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 3  

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกยีวข้อง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ทีมีผลบังคับใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึงเกียวขอ้งกบับริษทั มีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน การเปลียนแปลงทีสําคญัคือ ได้

กาํหนดให้มีความชดัเจนขึนสาํหรับการเลือกใชอ้ตัราคิดลดสาํหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้

ใชอ้ตัราผลตอบแทนของหนีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนีสินทีมีสกุลเงินทีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหนีสิน

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นสําคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศทีหนีสินนนัเกิดขึน มาตรฐานฉบบันีไม่ส่งผล

กระทบกบังบการเงินของบริษทั 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินระหว่างกาล การเปลียนแปลงทีสําคัญคือได้

กาํหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ข้อมูลทีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือทีอนืในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่าบริษทัทีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อน

ปรนนีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอืนทีมีข้อมูลดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยทีผูใ้ช้

งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอืนทีมีข้อมูลนันในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานฉบบันีไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาตรฐานทีเกียวขอ้งและบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใชมี้ดงันี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม

เกียวกับการเปลียนแปลงในหนีสินของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทังทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและ

รายการทีไม่ใช่เงินสด มาตรฐานฉบบันีไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกยีวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้ไดม้ีการอธิบายให้ชดัเจนในเรืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษี

เงินไดร้อตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท์ีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมทีมีจาํนวนตาํกว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรือง

ดงัต่อไปนี 

- กรณีสินทรัพยท์ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตาํกว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์นั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกตา่งชวัคราวทีใชห้ักภาษีเกิดขึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มูลค่าทีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีทีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกียวกบัแหล่งทีมาของกาํไรทางภาษี ทีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภททีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านนั 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนทีใช้หักภาษีทีเกิดจากการกลบัรายการของผล

แตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีนนั  
 

มาตรฐานฉบบันีไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 
 

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน 
 

รายการทีรวมในงบการเงินของบริษัท ถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก 

ทีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้น

การดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน  

ณ วนัทีเกิดรายการหรือวนัทีตีราคาหากรายการนนัถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเกิดจาก

การรับหรือจ่ายชาํระทีเป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงิน 

ซึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน  
 

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน องคป์ระกอบ

ของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนดว้ย ในทางตรงขา้ม

การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นงบกาํไรขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลียน

ทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 เครืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน 

ลูกหนีการคา้ ลูกหนีอนืและสินทรัพยท์างการเงินอนื หนีสินทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย

เจา้หนีการคา้ เจา้หนีอืน และหนีสินทางการเงินอืน ซึงนโยบายการบญัชีสําหรับแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละ

หวัขอ้ทีเกียวขอ้ง 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัเครืองมือทางการเงินไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 

 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 

เมือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัทีไดม้า 

 

2.6 ลูกหนีการค้า 

 

ลูกหนีการค้ารับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินทีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผือ 

หนีสงสัยจะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่าง

ราคาตามบญัชีของลูกหนีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนีการคา้ หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไว้

ในงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณ 

โดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนาํหนัก ตน้ทุนของการซือประกอบด้วย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกบัการซือ

สินคา้นนั เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดทีเกียวขอ้งทงัหมด ส่วนยอมให้หรือเงินทีไดรั้บคืน ตน้ทุน

ของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ย 

ในการผลิต มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็น

เพือให้สินคา้นันสําเร็จรูป รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือลดมูลค่าสําหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั 

หรือเสือมคุณภาพตามความจาํเป็น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.8 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ บันทึกเมือเริมแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสือมราคาสะสม ยกเวน้ทีดินซึงไม่มีการคิด 

ค่าเสือมราคา เนืองจากมีอายุการใช้งานไม่จาํกดั ตน้ทุนเริมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการซือ

สินทรัพยน์นั 

 

ต้นทุนที เกิดขึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึงตาม 

ความเหมาะสมเมือตน้ทุนนนัเกิดขึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าว

สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของชินส่วนทีถูกเปลียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซม

และบาํรุงรักษาอนื ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

บริษทัใชวิ้ธีเส้นตรงในการคาํนวณค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพยอื์นทุกประเภท บริษทัไดป้ระมาณอายุการใชง้าน

ของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทไวด้งัตอ่ไปนี 

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 10 - 44 ปี 

อาคาร  10 - 40 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 

เครืองตกแตง่ ติดตงั และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 

 

ทุกสินรอบระยะเวลารายงานบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 

 

ในกรณีทีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่า 

จะไดรั้บคืนทนัที 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิ 

ทีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้เป็นรายไดอื้นในงบกาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.9 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

ตน้ทุนทีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน  

 

ต้นทุนโดยตรงทีรับรู้เป็นส่วนหนึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานทีทาํงานในทีมพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งในจาํนวนเงินทีเหมาะสม 

 

ตน้ทุนการพฒันาอนืทีไม่เขา้เงือนไขเหล่านีจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดขึน ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหากก่อนหนา้นีรับรู้

เป็นค่าใชจ้่ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตาม

ประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 

 

2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยท์ีมีการตัดจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบัญชี 

อาจสูงกวา่มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า

มูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซึงหมายถึงจาํนวนทีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับ

มูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถุประสงค์ของการ 

ประเมินการด้อยค่า สินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก

ประเมินความเป็นไปไดที้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.11 การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบริษัทเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยซึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ 

สัญญาเช่านันถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจ 

ทีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทนุโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านนั 

 

สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมด 

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.11 การบัญชีสําหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบริษัทเป็นผู้เช่า (ต่อ) 

 

จาํนวนเงินทีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตัราดอกเบียคงที 

ต่อหนีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก 

เป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทาํให้อตัราดอกเบีย

แต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสินทรัพยที์เหลืออยู่ สินทรัพยที์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน 

จะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสนักวา่ 

 

2.12 ภาษีเงนิได้ปีปัจจบุันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี ภาษีเงินได ้

จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้เกียวข้องกบัรายการทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือ

รายการรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนีภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรง

ไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือทีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่า

จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริษทัตอ้งดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พอืเสียภาษ ี

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ  โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทีสามารถนาํกฎหมาย

ภาษีไปปฏิบติัซึงขึนอยูก่บัการตีความ และจะตงัประมาณการค่าใชจ่้ายภาษี หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงาน

จดัเก็บ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวธีิหนีสิน เมือเกิดผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน และ

ราคาตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากการรับรู้

เริมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนีสินทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัทีเกิดรายการ 

รายการนนัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทงัทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัรา

ภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังค ับใช้ภายในสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้องได้ใช้

ประโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.12 ภาษีเงนิได้ปีปัจจบุันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํ

จาํนวนผลต่างชวัคราวนันมาใชป้ระโยชน์ บริษทัไดต้งัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัวคราวของ 

ค่าเสือมราคาของอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเวน้แต่บริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลต่างชัวคราวมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึนได้ภายในระยะเวลาที

คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมือบริษทัมีสิทธิ

ตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ 

ทังสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้ทีประเมิน 

โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึงตงัใจ 

จะจ่ายหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

บริษทัจดัให้มีสํารองเงินทุนสะสมและเงินช่วยเหลือพนกังานทีเกษียณอายโุดยทีหนีสินทีมีต่อพนกังานเป็นไปตาม

นโยบายทีกาํหนดไวข้องบริษทัและตามกฎหมายแรงงานไทยตามลาํดบั มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินผลประโยชน์

พนักงานซึงถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินคาํนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit method) สมมติฐานทีใชใ้นการประเมินหนีสินดงักล่าว รวมถึงอตัราส่วนลด อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน

พนักงาน และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราส่วนลดทีใชจ้ะพิจารณาจากผลตอบแทนปัจจุบนัของ

การลงทุนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล บริษทับนัทึกสํารองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนักงานทีเกษียณอายุเป็น

หนีสินไม่หมุนเวยีนและบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายใน งบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั 

 

การวดัมูลค่าใหม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงในขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

และการปรับปรุงประสบการณ์จะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงวดทีเกิดขนึ 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

20 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.14 ประมาณการหนีสิน 

 

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินอนัเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีจดัทาํไวอ้นัเป็น

ผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชาํระภาระผูกพนันันมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทั

ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจาํนวนทีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ ในกรณีทีบริษัทคาดว่า 

จะไดรั้บคืนประมาณการหนีสินทีเป็นรายจ่ายทีจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เมือคาดว่า 

จะไดรั้บรายจ่ายนนัคืนอยา่งแน่นอน 

 

2.15 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่าตามใบส่งสินคา้ทีขายเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้รับรู้เมือผูซื้อไดรั้บโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้  

 

รายไดด้อกเบียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอาย ุ

 

2.16 การจ่ายเงนิปันผล 

 

เงินปันผลทีจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้เป็นหนีสินในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีทีเงินปันผลระหว่างกาล

ไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั และเงินปันผลประจาํปีไดร้บัการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 

2.17 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้าทีในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพจิารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ดัการ ทีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 ประมาณการทางบญัชีทีสําคญั ข้อสมมติฐาน การใช้ดลุยพนิิจ  

 

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนืองและอยู่บนพืนฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์

ขณะนนั 

 

มูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

อายุการให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ถูกประมาณโดยดุลยพินิจ 

และประสบการณ์ของผูบ้ริหาร เมือผูบ้ริหารคิดว่าอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจริงมีความแตกต่างจาก

ประมาณการทีใชใ้นการคิดค่าเสือมราคา ก็จะมีการปรับปรุงโดยใชว้ิธีเปลียนทนัที เนืองจากการลงทุนในทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ของบริษทัมีสาระสําคญั ผลแตกต่างจากสิงทีเกิดขึนจริงและประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลืออาจจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานทงัในแง่บวกและลบ 

 

สาํหรับมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเครืองจกัรและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารไดมี้การพิจารณาโดยประเมินขอ้บ่งชีของการ

ดอ้ยค่าจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก เช่น การเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัทีจะส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการ 

ซึงเกิดขึนในระหว่างงวดหรือจะเกิดขึนในอนาคตอนัใกล้ หลกัฐานทีแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย ์ล้าสมัย หรือชํารุด

เสียหายทางกายภาพ ซึงปัจจยัเหล่านีอาจส่งผลต่อมูลค่าทีอาจจะไดรั้บคืนหรือการดอ้ยค่า  

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึนอยู่กับหลายปัจจยัทีใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัราคิดลด การเปลียนแปลงของขอ้สมมติฐาน

เหล่านีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

บริษทัไดพิ้จารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึงไดแ้ก่อตัราดอกเบียทีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสม 

บริษทัพิจารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาทีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานทีเกยีวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัอืนๆ สําหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิมเติม

เปิดเผยในหมายเหตุ 10 
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4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงินสด 250,000 250,000 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 28,304,418 94,308,750 

 - ออมทรัพย ์ 164,323,805 916,666,564 

 192,878,223 1,011,225,314 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัร้อยละ 0.35 ต่อปี 

(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.34 ต่อปี) 

 

5 ลูกหนีการค้าและลูกหนอืีน - สุทธิ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอนื 278,304,003 252,112,864 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (35,245,120) (23,246,193) 

 243,058,883 228,866,671 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22) 539,003,646 513,783,696 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22) 85,626,068 36,234,048 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 4,932,575 5,970,519 

เงินทดรองจ่าย 2,314,697 6,132,551 

ลูกหนีอนื 40,240,325 41,517,770 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 915,176,194 832,505,255 
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5 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอนื ณ วนัที 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ยอดปัจจุบนั 237,039,015 221,892,471 

เกินกาํหนดชาํระ   

   1 - 3 เดือน 5,392,416 2,378,322 

   4 - 12 เดือน 4,076,744 5,671,208 

   เกินกว่า 12 เดือน 31,795,828 22,170,863 

 278,304,003 252,112,864 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (35,245,120) (23,246,193) 

 243,058,883 228,866,671 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ยอดปัจจุบนั 513,373,743 489,591,100 

เกินกาํหนดชาํระ   

   1 - 3 เดือน 21,465,870 24,167,709 

   4 - 12 เดือน 3,223,690 - 

   เกินกว่า 12 เดือน 940,343 24,887 

 539,003,646 513,783,696 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ - - 

 539,003,646 513,783,696 
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6 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

วตัถุดิบ 190,887,632 163,525,732 

อะไหล่ 256,024,681 205,419,894 

สินคา้ระหว่างผลิต 38,209,214 55,549,475 

สินคา้สาํเร็จรูป 282,047,032 248,806,255 

สินคา้ระหว่างทาง 99,973,080 87,931,222 

 867,141,639 761,232,578 

หกั ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ - อะไหล่ (8,008,629) (8,048,692) 

  - สินคา้สาํเร็จรูป (5,644,018) (4,612,286) 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 853,488,992 748,571,600 

 

ต้นทุนของสินค้าที รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจํานวน 3,233,550,494 บาท (พ.ศ. 2559 : 

3,013,014,034 บาท) 
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7 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ

 ทีดิน  เครืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุงทีดิน เครืองจักร ติดตงัและ  สินทรัพย์  

 และอาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 1,067,596,901 4,785,945,219 54,383,097 15,653,863 482,799,777 6,406,378,857 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (452,477,092) (3,708,671,228) (35,740,989) (7,901,675) - (4,204,790,984) 

 ค่าเผือการดอ้ยค่า - (16,392,388) (30) - - (16,392,418) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 615,119,809 1,060,881,603 18,642,078 7,752,188 482,799,777 2,185,195,455 
       

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 615,119,809 1,060,881,603 18,642,078 7,752,188 482,799,777 2,185,195,455 

ซือสินทรัพย ์ - 362,152 34,098,252 - 450,992,056 485,452,460 

โอนสินทรัพย ์ 61,779,098 141,387,963 - - (203,287,061) (120,000) 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (212,323) (2,370,788) (2,583,111) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - (1,737,527) (1,737,527) 

ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ 13) (25,922,809) (171,776,785) (10,641,974) (1,020,842) - (209,362,410) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 650,976,098 1,030,854,933 42,098,356 6,519,023 726,396,457 2,456,844,867 
       

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 1,129,375,999 4,927,695,334 88,481,349 15,441,540 726,396,457 6,887,390,679 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (478,399,901) (3,880,448,013) (46,382,963) (8,922,517) - (4,414,153,394) 

 ค่าเผือการดอ้ยค่า - (16,392,388) (30) - - (16,392,418) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 650,976,098 1,030,854,933 42,098,356 6,519,023 726,396,457 2,456,844,867 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 ทีดิน  เครืองตกแต่ง  

งานระหว่าง

ก่อสร้าง  

 ส่วนปรับปรุงทีดิน เครืองจักร ติดตงัและอุปกรณ์  และสินทรัพย์  

 และอาคาร และอุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 650,976,098 1,030,854,933 42,098,356 6,519,023 726,396,457 2,456,844,867 

ซือสินทรัพย ์ - - - - 1,223,358,462 1,223,358,462 

โอนสินทรัพย ์ 55,266,432 515,115,906 2,343,298 - (573,210,636) (485,000) 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (943,471) - - - (943,471) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (6,079,371) - - - (6,079,371) 

ดอ้ยค่าสินทรัพย ์- สุทธิ - (7,750,339) - - - (7,750,339) 

ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ 13) (28,929,467) (193,258,805) (12,634,420) (971,279) - (235,793,971) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 677,313,063 1,337,938,853 31,807,234 5,547,744 1,376,544,283 3,429,151,177 
       

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 1,184,642,431 5,435,788,398 90,824,647 15,441,540 1,376,544,283 8,103,241,299 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม (507,329,368) (4,073,706,818) (59,017,383) (9,893,796) - (4,649,947,365) 

 ค่าเผือการดอ้ยค่า - (24,142,727) (30) - - (24,142,757) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 677,313,063 1,337,938,853 31,807,234 5,547,744 1,376,544,283 3,429,151,177 
 

ค่าเสือมราคาจาํนวน 235,793,971 บาท ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขาย จาํนวน 218,774,790 บาท (พ.ศ. 2559 : 197,634,371 บาท) และถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจาํนวน 

17,019,181 บาท (พ.ศ. 2559 : 11,728,039 บาท) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 สินทรัพยร์ะหว่างติดตงัไดเ้กิดการดอ้ยค่าจาํนวน 7,750,339 บาท เนืองจากสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถติดตงัและใช้งานกบัเครืองจกัรได ้บริษทัจึงพิจารณา 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าเตม็จาํนวน 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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8 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ 

   โปรแกรม  

  โปรแกรม คอมพวิเตอร์  

  คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตัง รวม 

  บาท บาท บาท 
     

 ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559    

 ราคาทุน 148,611,858 92,625 148,704,483 

 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (147,509,211) - (147,509,211) 

 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,102,647 92,625 1,195,272 

     

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

 มูลค่าสุทธิตามบญัชียกมา 1,102,647 92,625 1,195,272 

 โอนสินทรัพย ์ 212,625 (92,625) 120,000 

 ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 13) (639,015) - (639,015) 

 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 676,257 - 676,257 

     

 ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

 ราคาทุน 148,824,483 - 148,824,483 

 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (148,148,226) - (148,148,226) 

 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 676,257 - 676,257 

     

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

 มูลค่าสุทธิตามบญัชียกมา 676,257 - 676,257 

 โอนสินทรัพย ์ 485,000 - 485,000 

 ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 13) (561,468) - (561,468) 

 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 599,789 - 599,789 

     

 ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

 ราคาทุน 149,309,483 - 149,309,483 

 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (148,709,694) - (148,709,694) 

 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 599,789 - 599,789 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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9 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอนื 590,539,575 557,014,610 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22) 95,844,643 80,159,407 

เจา้หนีอนื 286,517,458 128,222,341 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22) 224,782,489 73,528,962 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 223,765,987 161,821,853 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,421,450,152 1,000,747,173 

 

10 สํารองเงินทุนสะสมและเงินบําเหน็จพนักงานเมือเกษียณอายุ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

งบแสดงฐานะการเงิน   

สาํรองเงินทุนสะสม 76,973,592 75,339,527 

สาํรองเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอายุ 110,794,723 106,535,865 

 187,768,315 181,875,392 
   

งบกาํไรขาดทุน   

เงินทุนสะสม 14,704,718 14,716,798 

เงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอาย ุ 10,963,138 9,753,944 

 25,667,856 24,470,742 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 สํารองเงินทุนสะสมและเงินบําเหน็จพนักงานเมือเกษียณอายุ (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทกีาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ณ วนัที 1 มกราคม 181,875,392 155,489,255 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 21,593,241 20,835,548 

ตน้ทุนดอกเบีย 4,074,615 3,635,194 

การวดัมูลค่าใหม่   

   ขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 538,308 - 

   ขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 6,455,945 16,374,897 

จ่ายผลประโยชน ์ (26,769,186) (14,459,502) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 187,768,315 181,875,392 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใช ้มีดงันี  

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.50 ร้อยละ 2.50 

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือนทีคาดไว ้ ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.00 

อายเุกษียณ 55 ปี และ 60 ปี 55 ปี และ 60 ปี 

 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 การเปลียนแปลงในข้อสมมต ิ การเพมิขึนของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 บาท บาท บาท บาท 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ลดลง ลดลง เพมิขนึ เพมิขนึ 

   8,018,172 7,546,204 8,652,813 7,845,670 

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือนทีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 เพมิขึน เพมิขนึ ลดลง ลดลง 

   5,842,616 5,181,844 5,496,929 5,160,302 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 สํารองเงินทุนสะสมและเงินบําเหน็จพนักงานเมือเกษียณอายุ (ต่อ) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอา้งอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึง ขณะทีให้ขอ้สมมติอืน

คงทีในทางปฏิบติัสถานการณ์ดังกล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน  

ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้มีต่อการเปลียนแปลง 

ในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวค้าํนวณด้วยวิธีคิดลด 

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนีสิน

ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

บริษทัมีความเสียงในหลายๆดา้นทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายทุีกาํหนดไว ้และโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน โดยความเสียงทีมีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

 

การเปลียนแปลงในอตัรา 

ผลตอบแทนทีแทจ้ริงของ 

พนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ทีลดลงจะทาํให้หนีสินของโครงการ

เพมิสูงขนึ 

  

ความเสียงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ 

โดยเงินเฟ้อทีเพิมขึนจะทาํให้มีภาระหนีสินเพิมขนึ (ถึงแมว่้าโดยส่วนใหญ่จะมีการ

กาํหนดระดบัของเงินเฟ้อสูงสุด เพอืป้องกนัโครงการจากอตัราเงินเฟ้อทีรุนแรง)  

 

ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 10 ปี (พ.ศ. 2559:  10 ปี) 

 

11 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

   ส่วนเกิน 

 จํานวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น 

 หุ้นสามัญ บาท บาท 
    

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุ้น - - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุ้น - - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

 

ทุนเรือนหุ้นประกอบดว้ยหุ้นสามญัจดทะเบียนทงัหมดมีราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2559 : มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นทงัหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 สํารองตามกฎหมาย 

 

ภายใตก้ฎหมายบริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งตงัสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรทีทาํมาหาได้ของ

บริษทัหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) ทุกครังทีมีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกระทงัสํารองมีไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองนีไม่สามารถจดัสรรได ้

 

13 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

รายการบางรายการทีรวมอยู่ในกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 1,529,162,791 1,420,976,052 

การเปลียนแปลงของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 26,910,642 92,029,694 

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน 570,000,313 576,419,253 

ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ 7) 235,793,971 209,362,410 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 8) 561,468 639,015 

 

14 รายได้อนื 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ดอกเบียรับ 1,741,162 3,403,565 

อนื ๆ 7,386,862 12,923,646 

 9,128,024 16,327,211 
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15 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึงไดรั้บในวนัที 23 มกราคม พ.ศ. 2551 สําหรับ

ผลิตยางผสม สิทธิประโยชน์ทีสาํคญัทีไดรั้บไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ  รวมทังการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็น

ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมนนั ในฐานะทีเป็นบริษทัทีไดรั้บการส่งเสริม 

การลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามทีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัยงัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากกิจกรรมทีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุน 

 

ในระหว่างปี บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

สําหรับผลิตยางเรเดียลสําหรับเครืองบิน สิทธิประโยชน์ทีสําคญัทีไดรั้บไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับ

เครืองจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่างๆ และการไดรั้บยกเวน้อากรขาเข้า

สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพือใชใ้นการผลิตเพือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

นับแต่วนันาํเขา้ครังแรก รวมทงัการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วนัที

เริมมีรายไดจ้ากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมนนั บริษทัไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที

ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัทีพน้กาํหนดระยะเวลาที

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในฐานะทีเป็นบริษทัทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม

เงือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 

 

สําหรับงวดสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยงัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากกิจกรรมทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 13,333,354 11,820,080 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะใชป้ระโยชนเ์กินกว่า 12 เดือน 50,178,757 45,252,490 

 63,512,111 57,072,570 
   

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน - - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะจ่ายชาํระเกินกว่า 12 เดือน (55,436,596) (59,217,813) 

 (55,436,596) (59,217,813) 
   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 8,075,515 (2,145,243) 

 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ณ วันที 1 มกราคม (2,145,243) (9,537,265) 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุน 8,821,907 4,117,043 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 1,398,851 3,274,979 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 8,075,515 (2,145,243) 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 

  ค่าเสือมราคา การด้อยค่าของ  

 สํารองต่างๆ อุปกรณ์ สินทรัพย์ รวม 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 50,311,214 - 3,278,484 53,589,698 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุน 207,893 - - 207,893 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 3,274,979 - - 3,274,979 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 53,794,086 - 3,278,484 57,072,570 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุน 3,490,623 - 1,550,067 5,040,690 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 1,398,851 - - 1,398,851 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 58,683,560 - 4,828,551 63,512,111 
     

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - (63,126,963) - (63,126,963) 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุน - 3,909,150 - 3,909,150 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 - (59,217,813) - (59,217,813) 

เพมิ(ลด)ในกาํไรขาดทุน - 3,781,217 - 3,781,217 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - (55,436,596) - (55,436,596) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 58,683,560 (55,436,596) 4,828,551 8,075,515 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงินได้ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 48,286,292 80,457,542 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,821,907) (4,117,043) 

รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 39,464,385 76,340,499 

 

ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีทีคาํนวณจากกาํไรทางบญัชีในอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) และค่าใชจ้่าย

ภาษีเงินไดที้แสดงไว ้มีรายละเอียดดงันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 177,508,729 355,854,836 
   

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรทางบญัชี 35,501,746 71,170,967 

ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหกัภาษ ี 2,753,650 683,760 

ผลแตกต่างชวัคราวในงวดปัจจุบนัทีไม่รับรู้ภาษเีงินไดร้อตดับญัชี - 2,850,204 

ปรับปรุงภาษีเงินไดใ้นงวดก่อน 1,208,989 1,635,568 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 39,464,385 76,340,499 
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17 กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกาํไรสุทธิทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกัทีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวา่งปี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

กาํไรสุทธิทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (บาท) 138,044,344 279,514,337 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือโดยผูถื้อหุ้นระหว่างปี (หุ้น) 7,400,000 7,400,000 
   

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 18.65 37.77 

 

บริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีทีนาํเสนอรายงาน 

 

18 เงินปันผลจ่าย 

 

ทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีของผูถื้อหุ้นเมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผล 

การดาํเนินงานและกาํไรสะสมของปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ล้านบาท 

บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าว เมือวนัที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

ทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีของผู ้ถือหุ้นเมือวันที  26 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก 

ผลการดาํเนินงานและกาํไรสะสมของปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 20 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าว เมือวนัที 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

37 

19 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน  
 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 หมายเหตุ บาท บาท 
    

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได ้  177,508,729 355,854,836 

รายการปรับปรุง    

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ   11,998,927 1,482,000 

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ   991,669 198,170 

ค่าเสือมราคา  7 235,793,971 209,362,410 

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์  (374,466) 844,911 

ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์  7 6,079,371 1,737,527 

การดอ้ยค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 7 7,750,339 - 

ค่าตดัจาํหน่าย 8 561,468 639,015 

รายไดด้อกเบีย 14 (1,741,162) (3,403,565) 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  8,272,523 (17,492,707) 
    

การเปลียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  (104,693,419) 66,926,286 

- สินคา้คงเหลือ   (105,909,061) (132,256,618) 

- ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน  (106,621,415) (56,604,444) 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอืน   1,678,218 689,662 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน   (1,856,716) 103,162 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  156,623,779 (95,429,458) 

- ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  (4,367,591) 9,068,511 

- หนีสินหมุนเวียนอนื  (1,078,257) 1,938,849 

- สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานเมือเกษียณอาย ุ    

      สุทธิจากเงินทีจ่าย  (1,101,330) 10,011,240 

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  279,515,577 353,669,787 

ดอกเบียรับ  1,741,162 3,403,565 

จ่ายภาษีเงินได ้  (60,393,535) (91,487,012) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  220,863,204 265,586,340 
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20 เครืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสียงทางการเงินทีสาํคญัไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

และความเสียงจากสินเชือ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเกิดจากการทีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ และ

รายการซือจากต่างประเทศทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดจากบริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดทีฝากไวก้ับสถาบันการเงินและเงินลงทุนอืน ความเสียงจากสินเชือเกิดขึนจากการขายเชือและ 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 

 

ก) ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 

บริษทัไม่มีนโยบายในการใช้อนุพนัธ์ทางการเงินเพือบริหารความเสียงอนัเกิดจากความผนัผวนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงทีอาจเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเป็นเฉพาะกรณี 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีเปิดสถานะไว ้

 

ข) ความเสียงจากอัตราดอกเบยี 

 

บริษทัไดด้อกเบียรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัน บริษทับริหารความเสียง

จากอตัราดอกเบียโดยการฝากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนโดยให้มีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอน

และอตัราดอกเบียทีแตกต่างกนั 

 

ค) ความเสียงจากสินเชือ 

 

บริษทัไม่มีการกระจุกตัวของความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกิดจากลูกหนีการค้า เนืองจากบริษทัมีลูกค้า

จาํนวนมากรายทีครอบคลุมถึงลูกคา้ทีเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภค ฝ่ายบริหารเชือว่าไม่มีความเสียง

จากการให้สินเชือในลูกหนีการคา้มากไปกวา่จาํนวนทีสาํรองไวเ้ผอืการเรียกชาํระหนีไม่ได ้

 

บริษทัไม่มีความเสียงจากการกระจุกตวัของสินเชือทีเกียวขอ้งกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษทั

ฝากเงินไวก้บัสถาบนัทางการเงินทีน่าเชือถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษทัจะจาํกดัความเสียงโดยการ

กระจายเงินฝากไม่จาํกดัเฉพาะสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหนึง และสําหรับเงินสดส่วนเกินจะนาํไปลงทุนใน

เงินลงทุนทีมีความเสียงตาํหรือเงินลงทุนทีมีความน่าเชือถือสูงทีครบกาํหนดชาํระ 90 วนั บริษทัไม่เคยประสบ

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนดงักล่าว  
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20 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ง) มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนีและเจา้หนี

การคา้ ลูกหนีและเจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั ลูกหนีและเจา้หนีอืน ซึงเป็นรายการของสินทรัพยห์มุนเวียน

และหนีสินหมุนเวียน จึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรม 

 

จ) การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันนัเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเนืองของบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมีส่วนไดเ้สียอืน และเพือดาํรงไว้

ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพอืลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

21 ภาระผูกพนั 

 

การคาํประกันกับธนาคาร 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 18.7 ล้านบาท และ 

10,000 เหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2559 : 18.7 ลา้นบาท และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

 

ภาระผูกพนัด้านการลงทุน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครืองจกัรและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม

ทงัสิน 189.61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 34.73 ลา้นบาท)  
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21 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีทีบริษัทเป็นผู้เช่า 

 

จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานสาํหรับยานพาหนะและอุปกรณ์สํานกังานทีไม่สามารถ

ยกเลิกได ้มีดงันี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 14,099,953 8,076,971 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 21,370,297 5,867,216 

 35,470,250 13,944,187 

 

22 รายการกบักิจการทีเกยีวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัทีทาํหน้าทีถือหุ้น 

บริษทัย่อย และกิจการทีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง 

บริษทัร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบั

บริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 

และกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเนือหา

ของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึงตงัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่ดงักล่าว

ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษทัทีออกจาํหน่าย จาํนวนหุ้นทีเหลือร้อยละ 33.21 

ถือโดยบุคคลทวัไป 
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22 รายการกบักิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

ก) รายได้จากการขาย 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ ่ 465,211,271 406,423,492 

   บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,801,392,879 1,642,592,056 

 2,266,604,150 2,049,015,548 
   

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,357,821 4,267,109 

 5,357,821 4,267,109 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ ่ 183,858,663 132,144,468 

   บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 288,687,390 361,907,849 

 472,546,053 494,052,317 
   

ซือเครืองจกัรและอะไหล่เครืองจกัร   

   บริษทัใหญ ่ 394,324,234 22,544,473 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 26,545,475 9,509,164 

 420,869,709 32,053,637 
   

ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ ่ 180,487,608 171,300,561 
   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ ่ 19,838,334 31,096,444 
   

ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - กิจการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 172,637,191 199,805,082 
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22 รายการกบักิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 113,654,311 138,563,852 

   บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 425,349,335 375,219,844 

 539,003,646 513,783,696 
   

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 49,498,597 1,382,208 

   บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 36,127,471 34,851,840 

 85,626,068 36,234,048 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 33,391,020 30,510,245 

   บริษทัทเีกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 62,453,623 49,649,162 

 95,844,643 80,159,407 
   

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ ่ 192,756,646 41,123,209 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 32,025,843 32,405,753 

 224,782,489 73,528,962 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 28,880,156 37,966,451 

เงินทนุสะสมและผลประโยชนเ์มือเกษียณอาย ุ 9,980,346 9,940,881 

 38,860,502 47,907,332 
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23 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัประกอบดว้ยการผลิตและจาํหน่ายยางรถยนต์และยางเครืองบิน บริษทัมีฐานการผลิต

ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ยางเครืองบินเป็นผลิตภัณฑ์หลักสําหรับการขายส่งออกต่างประเทศ และรายได้จากการขายยางเครืองบิน

ภายในประเทศเป็นจาํนวนทีไม่มีสาระสาํคญั ผูบ้ริหารเชือว่าไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระสําคญัระหว่างการเสนอ

รายงานตามส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการดาํเนินงานของกิจการในอดีตและ 

การใชดุ้ลยพินิจเกียวกบักิจการ ดงันนั บริษทัจึงเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทีใชเ้กณฑ์

สถานทีตงัของตลาดเพียงรูปแบบเดียว ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ

สาํหรับการประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจากกาํไรก่อนหักภาษีเงินได ้
 

 การขาย การขายส่งออก  

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

   

    

รายไดจ้ากการขาย 1,733,706,886 2,266,604,150 4,000,311,036 
    

กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน  468,469,758 304,462,121 772,931,879 

ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (595,423,150) 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   177,508,729 

    

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559    
    

รายไดจ้ากการขาย 1,843,625,422 2,054,577,935 3,898,203,357 
    

กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน  584,505,044 308,567,660 893,072,704 

ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (537,217,868) 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   355,854,836 

 

24 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน  
 

การอนุมัติเงินปันผล 
 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม

ส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัราหุ้นละ 20 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 148 ลา้นบาท ทงันีการอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครังที 50 (ประจาํปี พ.ศ. 2561) เพอืพิจารณาและอนุมติัต่อไป 


