
  

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงิน 

วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 



 

  

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิของบรษิัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บรษิัท) แสดงฐานะการเงนิของบรษิัท ณ วนัท ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรบัปีสนิสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามทคีวรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงินทีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 งบกําไรขาดทุนสําหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั  

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั  

 งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั  

 งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิซงึรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีสีําคญั 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบ 

ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิทกีําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐาน 

การสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรอืงสําคญัในการตรวจสอบคอืเรอืงต่าง ๆ ทีมนีัยสําคญัทสุีดตามดุลยพนิิจเยยีงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงินสําหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรอืงการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเรอืงสําคญัในการ

ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้นําเรอืงเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสําหรบัเรอืงนี  

 

 



 

  

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.2 เรอืงการดอ้ยค่า

ของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และขอ้ 9 เรอืงทดีนิ อาคาร

และอุปกรณ์ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบแสดงฐานะการเงิน

ของบรษิทัมทีดีนิ อาคารและอุปกรณ์จํานวน 4,038 ลา้นบาท  

 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ บรษิัทจําเป็นต้อง

ทดสอบการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์เมือม ี

ข้อบ่งชีของการด้อยค่า รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพย ์

ทก่ีอใหเ้กิดเงนิสดทเีกยีวขอ้งกบัทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ในปีปัจจุบัน บริษัทพบข้อบ่งชีของการด้อยค่าของทีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ เนืองจากผลประกอบการขาดทุนในปี

ปัจจุบนั จงึได้ทดสอบการด้อยค่า ซึงจากการทดสอบการ

ดอ้ยค่าของผูบ้รหิารพบว่า สนิทรพัยท์เีกยีวขอ้งไม่เกดิการ

ดอ้ยค่า 

 

การประเมนิการดอ้ยค่าของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ ประเมนิ

โดยใช้วิธีประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์ (Value-in-use) 

โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Model) ในการประเมนิดงักล่าวต้องใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร

อย่างเป็นสาระสําคญัและประมาณการของขอ้สมมติฐานที

สําคัญ เช่น การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลดทีใช้ในการ

คํานวณประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตใหเ้ป็นมูลค่า

ปัจจุบนั 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการประเมินการด้อยค่าของ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เนืองจากการประเมินดังกล่าว

ต้องใช้การประมาณการซึงเกียวข้องการการใช้ดุลยพินิจ

อย่างเป็นสาระสําคญั และมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์

เหล่านีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ประเมนิความเหมาะสมในการระบุหน่วยสนิทรพัย์ทก่ีอให้เกิด

เงนิสดของผูบ้รหิาร 

 ประเมนิความเหมาะสมของการประมาณการกระแสเงินสด

ของหน่วยสนิทรพัย์ทก่ีอใหเ้กดิเงนิสด ซงึรวมถงึการประเมนิ

ความสมเหตุสมผลของผู้บรหิารในการประมาณการข้อมูล

ต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง และการประเมนิความเป็นไปไดข้องแผน

ธุรกจิในอนาคตโดยพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม

ของธุรกจิในอนาคตว่ามคีวามสอดคล้องกบัแผนธุรกจิหรอืไม่  

 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบถึงความน่าเชือถือของ

ประมาณการทีสําคัญ  และประเมินความเหมาะสมของ 

ข้อสมมติฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะการทดสอบข้อสมมติฐาน 

ทเีกียวข้องกบัการประมาณการอตัราการเติบโตของรายได ้

อัตรากําไรขันต้นของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด  

และอัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลทีใช้ต้นทุนทาง

การเงนิเฉลีย (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

และข้อมูลต่าง ๆ ทีใช้ในการประเมินการด้อยค่า โดยการ

เปรียบเทียบกับข้อมูลภายนอกและข้อมูลในอดีต เช่น  

การคาดการณ์อตัราการเตบิโตของตลาด และ 

 วเิคราะห์ความอ่อนไหวของส่วนต่างจากการประเมินมูลค่า

ของหน่วยสินทรพัย์ทีก่อให้เกิดเงนิสด โดยประเมนิว่าหาก

ข้อสมมติฐานทสีําคญัต่อการประเมนิมูลค่าเปลียนแปลงไป

จากทกํีาหนดไวแ้ล้วจะส่งผลใหม้ลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนืตํา

กว่ามลูค่าตามบญัชหีรอืไม่  

 

จากวิธีการตรวจสอบทีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 

ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ทสีําคญัของผู้บรหิารทใีชใ้นการประเมนิการ

ดอ้ยค่าอยู่ในขอบเขตทยีอมรบัได ้ 

 

 

 

  



 

  

ข้อมูลอืน  
 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซงึรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและ

รายงานของผูส้อบบญัชทีอียู่ในรายงานนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงัวนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชนี ี 

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอนืและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชอืมนัต่อขอ้มลูอนื 

 

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขดัแย้ง 

ทมีสีาระสําคญักับงบการเงนิ หรอืกบัความรู้ทไีด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอืนมกีารแสดงข้อมูลทขีดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

 

เมอืข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง

สอืสารเรอืงดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  
 

ผูบ้รหิารมหีน้าทรีบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทคีวรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็น เพอืใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มูล

ทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรอืงที

เกยีวกบัการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้รหิารมี

ความตงัใจทจีะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทชี่วยผูบ้รหิารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพอืใหไ้ดค้วามเชอืมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล 

ทขีดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชี ซึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชอืมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทมีอียู่ไดเ้สมอไป 

ข้อมูลทขีดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี  

 



 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยยีงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยยีงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสยีงจากการแสดงข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพอืตอบสนองต่อความเสยีงเหล่านัน และไดห้ลกัฐาน

การสอบบญัชทีเีพยีงพอและเหมาะสมเพอืเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสยีงทไีม่พบขอ้มูลทขีดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซงึเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสยีงทเีกดิจากขอ้ผดิพลาด เนืองจากการทุจรติอาจ

เกยีวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทไีม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวขอ้งซงึจดัทําขนึโดยผูบ้รหิาร 
 

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริหารจากหลักฐานการ 

สอบบญัชีทไีดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีสีาระสําคญัทเีกยีวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนทมีสีาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงนิทเีกียวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุปของ

ขา้พเจา้ขนึอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีไีด้รบัจนถงึวนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเนือง  
 

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรปูแบบททีําใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทคีวรหรอืไม ่

 

ขา้พเจา้ได้สอืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรอืงต่าง ๆ ทสีําคญัซงึรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทไีด้

วางแผนไว ้ประเดน็ทมีนีัยสําคญัทพีบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทมีนีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทเีกยีวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และได้สือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความสัมพันธ์ทังหมด ตลอดจนเรืองอืนซึงข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผล 

ทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 

ขาดความเป็นอสิระ 

 



 

  

จากเรอืงทสีอืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พจิารณาเรอืงต่าง ๆ ทมีนีัยสําคญัทสุีดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด

ปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรอืงสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรอืงเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอื

ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกยีวกบัเรอืงดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทยีากทจีะเกดิขนึ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสอืสาร

เรอืงดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสอืสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

ชยัศิริ  เรืองฤทธิชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4526 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 354,072,056 198,977,897

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 7 691,478,952 707,033,352

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 971,072,682 913,026,812

ภาษมีลูค่าเพมิรอขอคนืภายในหนึงปี 148,009,340 223,710,580

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 5,890,986 3,204,059

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,170,524,016 2,045,952,700

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 4,038,433,245 3,873,494,262

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 10 294,013 424,166

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ 14 46,877,268 23,074,524

ภาษมีลูค่าเพมิรอขอคนื 36,613,054 171,839,209

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 9,560,221 9,381,317

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 4,131,777,801 4,078,213,478

รวมสินทรพัย์ 6,302,301,817 6,124,166,178

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11 630,000,000 165,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 12 940,952,648 1,132,885,469

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 18,673,687 20,392,705

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย - 9,081,112

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 4,734,479 4,987,713

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,594,360,814 1,332,346,999

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 664,379,260 687,670,960

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 305,225,224 244,608,761

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 969,604,484 932,279,721

รวมหนีสิน 2,563,965,298 2,264,626,720

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดร้บัชาํระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 10 บาท 16 74,000,000 74,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 16 92,000,000 92,000,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 7,400,000 7,400,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,564,936,519 3,686,139,458

รวมส่วนของเจ้าของ 3,738,336,519 3,859,539,458

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,302,301,817 6,124,166,178

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 5, 22 3,892,195,569 3,858,845,069

ต้นทุนขาย (3,371,437,380) (3,259,162,168)

กาํไรขนัต้น 520,758,189 599,682,901

รายไดอ้นื 19 17,324,237 8,302,712

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (400,952,975) (382,434,174)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (177,170,109) (171,990,066)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 11,355,255 (6,382,991)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (28,685,403) 47,178,382

ต้นทุนทางการเงนิ 20 (48,484,418) (345,566)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินได้ (77,169,821) 46,832,816

ภาษเีงนิได้ 21 16,574,194 (13,028,095)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบัปี (60,595,627) 33,804,721

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 23

กําไร(ขาดทุน)สุทธสิําหรบัปี (8.19) 4.57

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิสาํหรบัปี (60,595,627) 33,804,721

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่องสาํรองเงนิบาํเหน็จ

   พนกังานทเีกษยีณอายุ 15 (29,509,140) (42,924,379)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุน 14 5,901,828 8,584,876

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (84,202,939) (534,782)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน - สาํรองตาม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,834,674,240 4,008,074,240

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (534,782) (534,782)

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (148,000,000) (148,000,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,686,139,458 3,859,539,458

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,686,139,458 3,859,539,458

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (84,202,939) (84,202,939)

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (37,000,000) (37,000,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 74,000,000 92,000,000 7,400,000 3,564,936,519 3,738,336,519

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 25 351,646,299 303,759,112

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (577,404,712) (1,006,894,861)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,613,247 2,639,965

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (574,791,465) (1,004,254,896)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบยีจ่าย (48,220,544) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 8,483,000,000 165,000,000

เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (8,018,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 - 692,113,430

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 24 (37,000,000) (148,000,000)

เงนิสดสทุธไิดม้ากจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 379,779,456 709,113,430

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 156,634,290 8,617,646

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 198,977,897 192,878,223

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,540,131) (2,517,972)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 354,072,056 198,977,897

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอือาคารและอุปกรณ์ 12 71,028,395 172,513,261

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 12 ถงึ 40 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

11
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1 ข้อมูลทวัไป 

 

บรษิัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทย และมทีอียู่ตามทไีดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี 

 

50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตขายและจัดจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครอืงบินสําหรบัตลาดในประเทศและ 

เพอืการส่งออก  

 

งบการเงนินีไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท เมอืวนัท ี25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีสีําคญัซงึใชใ้นการจดัทํางบการเงนิ มดีงัต่อไปนี 

 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิของบรษิัทจดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิจดัทําขนึโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ 

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีรีบัรองทวัไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี

สําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ บรษิัท

เปิดเผยเรอืงการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทมีคีวามซบัซ้อน และรายการเกยีวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณ

การทมีนีัยสาํคญัต่องบการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4  

 

งบการเงนิฉบับภาษาองักฤษจดัทําขนึจากงบการเงนิตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขดัแย้งกัน 

หรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุทีเกียวข้อง 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที

เริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี15 เรอืง รายไดจ้ากสญัญาททีํากบัลูกคา้ (TFRS 15) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการ 5 ขนัตอนในการกําหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาททีํากบั

ลูกค้า ซึงกําหนดให้บริษัทต้องรบัรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รบัรู้รายได้เพือให้สะท้อนถึง 

การโอนการควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ดว้ยจํานวนเงนิทสีะทอ้นถงึจํานวนเงนิทบีรษิทัคาดว่าจะได้รบั

จากสนิค้าและบรกิารทไีด้โอนไปแทนหลกัการรบัรูร้ายได้ตามหลกัการโอนความเสยีงและผลตอบแทนในสนิค้า

และบรกิารไปยงัผูซ้อืตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี11 (TAS 11) เรอืง รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัท ี18 (TAS 18) เรอืง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกยีวขอ้ง 

 

บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี15 (TFRS 15) เรอืง รายไดจ้ากสญัญาททีํากบัลูกคา้ มาถอื

ปฏบิตัติงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 (วนัต้นรอบระยะเวลาบญัชทีเีรมิใชม้าตรฐาน) โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ

สะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีเป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทยีบ บรษิัทไม่ได้ใช้วธิีปฏิบัติทผ่ีอนปรน

สําหรบัสญัญาทเีสรจ็สมบูรณ์แลว้และสญัญาทมีกีารเปลยีนแปลงภายใต ้TFRS 15 

 

การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 อย่างไรกต็าม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี15 

มาถือปฏิบตัิมไิดม้ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุทีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

บรษิทัประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึงยงัไม่มผีลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลาบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี 

 

ก) เครอืงมอืทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทเีกยีวขอ้งกบัเครอืงมอืทางการเงนิ ไดแ้ก ่

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี32  เรอืง การแสดงรายการเครอืงมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี7  เรอืง การเปิดเผยข้อมลูเครอืงมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9  เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16  เรอืง การป้องกนัความเสยีงของเงนิลงทุนสุทธใิน 

        หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี19  เรอืง การชาํระหนีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิกลุ่มนีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดั

มูลค่าและการตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงิน  

การบญัชป้ีองกนัความเสยีง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิ 

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครอืงมือทางการเงิน 

โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผล

กระทบเบอืงตน้ผูบ้รหิารคาดว่าบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทดีงันี 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกยีวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะทําใหบ้รษิทัต้องพจิารณาและรบัรูผ้ล

ขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขนึ ณ วนัทรีบัรูเ้รมิแรกและในรอบระยะเวลาบัญชถีดัไป ผู้บรหิารของบรษิัท 

อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานเหล่านี 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรอืง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที 16 เรอืง สญัญาเช่า ส่งผลให้บรษิัทในฐานะผู้เช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกือบ

ทงัหมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป 

บรษิัทต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนีสินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่า 

ซงึสนิทรพัยอ์้างองิมมีลูค่าตํา 

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 เรอืง สญัญาเช่า 

โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผล

กระทบเบืองต้น ผู้บรหิารคาดว่าบรษิัทจะได้รบัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการรบัรู้

หนีสนิตามสญัญาเช่า โดยบรษิทัจะรบัรูผ้ลกระทบทอีาจเกดิขนึ ณ วนัเรมิใชม้าตรฐาน  

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้มาใชเ้ป็นครงัแรก 

 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอืน ๆ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซงึจะมผีลกระทบต่อบรษิทั ไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี12 เรอืง ภาษีเงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี19 เรอืง ผลประโยชน์พนักงาน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี23 เรอืง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท ี23 เรอืง ความไม่แน่นอนเกยีวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้
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2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทใีชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทใีชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงนิทีใช้ในการดําเนินงานของบรษิัทและเป็นสกุลเงินทีใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการทเีป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทใีช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกดิรายการหรอืวนัทตีรีาคาหากรายการนันถูกวดัมลูค่าใหม่ 

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนทเีกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ และทเีกิดจากการแปลง

ค่าสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมอืมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทไีม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของกําไรหรอืขาดทุนนันจะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนด้วย ในทางตรงข้าม 

การรบัรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตัวเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลียน

ทงัหมดของกําไรหรอืขาดทุนนันจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนด้วย 

 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสนัอนืทมีสีภาพคล่องสูงซงึมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทไีดม้า 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

2.5 ลูกหนีการค้า 

 

ลูกหนีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทลูีกคา้จะต้องชาํระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ 

 

บรษิัทรบัรูลู้กหนีการค้าเมอืเรมิแรกด้วยจํานวนเงนิของสงิตอบแทนทปีราศจากเงอืนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีทมีี

ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทมีนีัยสําคญัจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสงิตอบแทน และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคา

ทุนหกัค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 

 

2.6 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิจีะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํากว่า  

 

ราคาทุนของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซือและค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้ง

โดยตรงกบัการซอื หกัด้วยส่วนลดทเีกยีวข้องทงัหมด ต้นทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอนืทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใช้จ่ายทเีกียวขอ้งโดยตรงเพอืใหส้นิค้านันอยู่ในสภาพ

และสถานทปัีจจุบนั 
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2.7 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ทงัหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสอืมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ต้นทุนเรมิแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการซอืสนิทรพัย์นัน 

 

ต้นทุนทเีกิดขนึภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์เมือต้นทุนนันเกิดขนึและคาดว่าจะให้ประโยชน์ 

เชงิเศรษฐกจิในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชนิส่วนทถูีกเปลยีนแทนจะถูกตดัรายการออกไป  

 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอนื ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมอืเกดิขนึ 

 

ทดีนิไม่มกีารคดิค่าเสอืมราคา ค่าเสอืมราคาสําหรบัสนิทรพัยอ์ืนทุกประเภทคํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพอืลดราคาทุนแต่

ละชนิดตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทปีระมาณไวข้องสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปนี 

 

ส่วนปรบัปรุงทดีนิ 10 - 44 ปี 

อาคาร  10 - 40 ปี 

เครอืงจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 

เครอืงตกแต่ง ตดิตงั และอุปกรณ์สํานักงาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 4 ปี 

 

ทุกสนิรอบระยะเวลารายงานบรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้

เหมาะสม 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบจากสงิตอบแทนสุทธ ิ

ทไีดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์กบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูเ้ป็นรายไดอ้นืในงบกําไรขาดทุน 

 

2.8 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

ต้นทุนทใีชใ้นการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมอืเกดิขนึ  

 

ต้นทุนโดยตรงทรีบัรูเ้ป็นส่วนหนึงของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานททีํางานในทมีพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอร์และค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งในจาํนวนเงนิทเีหมาะสม 

 

ต้นทุนการพฒันาอืนทไีม่เขา้เงอืนไขเหล่านีจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมอืเกิดขนึ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านีรบัรู้

เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในเวลาภายหลงั 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรู้เป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ตามประมาณการ

แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
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2.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

สนิทรพัย์ทมีกีารตดัจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมอืมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชว่ีาราคาตามบญัชอีาจสูง

กว่ามูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มอืราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามลูค่าสุทธทิี

คาดว่าจะได้รบัคนื ซึงหมายถึงจํานวนทสีูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทยีบกับมูลค่าจากการใช ้

สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยทเีลก็ทสุีดทสีามารถแยกออกมาได้ เพอืวตัถุประสงค์ของการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัย์ที

ไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิซงึรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้จีะกลบัรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.10 การบญัชีสาํหรบัสญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

เงนิทตี้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสงิตอบแทนจูงใจทไีดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน 

 

การรบัรูเ้มอืเรมิแรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทเีช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

ของจาํนวนเงนิทตี้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า จํานวนเงนิทตี้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีสนิ

และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อัตราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพัน 

ตามสญัญาเช่าจะบันทึกหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบันทึกในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุ 

ของสญัญาเช่า 

 

2.11 เงินกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยืมรบัรูเ้รมิแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสงิตอบแทนทไีด้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการทีเกิดขนึ เงนิกู้ยืมวดั

มลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมทจี่ายไปเพอืใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทงัมกีารถอนเงนิ ซงึจะนําไปรวม

คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง หากมีความเป็นไปได้ทีจะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนีจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

จ่ายล่วงหน้าและตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้เีกยีวขอ้ง 

 

บรษิทัจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมอืภาระผูกพนัตามสญัญานันไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืได้

ถูกยกเลกิไปหรอืสนิสุดลงผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนีสนิทางการเงนิทสีนิสุดลงหรอืทไีด้โอนใหก้บับรษิัทอืน

และสงิตอบแทนทจี่ายซึงรวมถงึสนิทรพัย์ทไีม่ใช่เงนิสดทโีอนไปหรอืหนีสนิทรีบัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วน

หนึงของต้นทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนีสนิหมุนเวยีนเมอืบรษิัทไม่มสีทิธอินัปราศจากเงอืนไขให้เลอืนชําระหนีออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 
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2.12 ต้นทุนเงินกู้ยืม 

 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทกูี้มาโดยทวัไปและทกูี้มาเป็นการเฉพาะทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอื

การผลติสนิทรพัยท์เีขา้เงอืนไข ตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหนงึของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนทเีกดิจาก

การนําเงนิกู้ยมืทกีู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์สนิสุดลงเมอืการดําเนินการทจีําเป็น

ในการเตรยีมสนิทรพัยท์เีขา้เงอืนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทจีะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทจีะขายไดเ้สรจ็สนิลง  

 

ต้นทุนการกูย้มือนื ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดทเีกดิขนึ 

 

2.13 ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได ้

จะรบัรู้ในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิไดท้ีเกียวข้องกบัรายการทรีบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืหรอืรายการที

รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 

ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทมีผีลบังคบัใช้อยู่หรอืทคีาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ 

มผีลบงัคบัใชภ้ายในสนิรอบระยะเวลาทรีายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยนืแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ 

ในกรณีทกีารนํากฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขนึอยู่กับการตีความ บรษิัทจะตงัประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเีหมาะสมจาก

จํานวนทคีาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีรบัรู้เมอืเกิดผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหนีสิน และราคาตามบัญช ี

ทแีสดงอยู่ในงบการเงนิ 

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทมีผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทคีาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน 

สนิรอบระยะเวลาทรีายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มอืสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีเีกยีวขอ้ง

ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิัทจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอทจีะนํา

จํานวนผลต่างชวัคราวนันมาใชป้ระโยชน์ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมอืบรษิทัมสีทิธิตาม

กฎหมายทจีะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทงัสนิทรพัย์

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกียวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ทปีระเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซงึตงัใจจะจ่ายหนีสนิและสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

19 

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั คือ ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสนิรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงาน

ไปจนถงึวนัสนิสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนีสนิดว้ยจํานวนทคีาดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

บรษิัทจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนตามความสมคัรใจ บรษิัทไม่มภีาระผูกพนัทตี้องจ่ายชําระเพมิเติมเมอืได้จ่าย 

เงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมอืถงึกําหนดชาํระ  

 

ค) ผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทพีนักงานจะไดร้บัเมอืเกษียณอายุ โดยมกั

ขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทใีหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมอืเกษยีณอายุ 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์นีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทปีระมาณ

การไว้ ซึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต  

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซงึเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด 

และวนัครบกําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทตีอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืในงวดทเีกดิขนึและ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

ง) ผลประโยชน์เมอืเลกิจา้ง 

 

บรษิัทจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมอืเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมอื 1) บรษิัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ 

และ 2) บรษิัทรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างทเีกยีวข้อง โดยผลประโยชน์ทมีกีําหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืน 

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

 

2.15 ประมาณการหนีสิน 

 

บรษิัทมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีจดัทําไว้ อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ซงึการชําระภาระผูกพนันันมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณ

การจํานวนทตี้องจา่ยได ้

 

บริษัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ 

ภาระผกูพนั การเพมิขนึของประมาณการหนีสนิเนืองจากมูลค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบียจ่าย 
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2.16 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัทบีรษิัทกําหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอิสระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ ต้นทุนส่วนเพมิทเีกียวข้อง

กบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซอืหุน้ซงึสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจา้ของ 

 

2.17 การรบัรู้รายได ้

 

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิค้า ณ จุดใดจุดหนึงของเวลาเมอืลูกค้าไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้แล้ว ซงึขนึอยู่กับ

เงอืนไขของการส่งมอบตามเงอืนไขของการขายทกีําหนดในแต่ละสญัญา ในกรณีทลูีกคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิค้า  

ณ จดุต้นทางก่อนการขนส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ บรษิทัจะแยกรายไดค้่าขนส่งเป็นอกีหนึงภาระทตี้องปฏบิตัติามสญัญาและ

รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาการส่งมอบบรกิารขนส่งแก่ลูกคา้ ในกรณีททีลีูกคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้เมอืสนิคา้

ได้ส่งมอบ ณ จุดปลายทางทีลูกค้าระบุตามสญัญา บรษิัทจะรบัรู้ค่าขนส่งในการนําสนิค้าไปยงัจุดส่งมอบเป็นต้นทุนที

เกดิขนึเพอืใหบ้รษิทัปฏบิตัติามสญัญาขายสนิคา้ ซงึไม่ใช่ภาระทตี้องปฏบิตัิแยกต่างหาก และรบัรูต้้นทุนดงักล่าวในรอบ

ระยะเวลารายงานทรีายไดจ้ากการขายสนิคา้นันเกดิขนึ 

 

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ตามราคาของรายการซงึคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด 

สําหรบัสญัญาทมีภีาระทตี้องปฏิบตัิมากกว่าหนึงรายการ ราคาของรายการจะถูกปันส่วนให้แต่ละภาระทตี้องปฏิบตัิที

รวมอยู่ในสญัญาโดยใชก้ารปันส่วนราคาตามเกณฑร์าคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้และภาระทตี้องปฏบิตัอินื ๆ 

 

2.18 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทจ่ีายไปยงัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนีสนิในงบการเงนิเมอืการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัิ

จากทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

3 การจดัการความเสียงทางการเงิน 

 

3.1 ปัจจยัความเสียงทางการเงิน 

 

ก) ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพือบริหารความเสียงอันเกิดจากความผันผวนจากอัตรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้บริหารอาจพิจารณาเลือกใช้สัญญาแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าเพอืป้องกนัความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเป็นเฉพาะกรณ ี

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่มสีญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทเีปิดสถานะไว ้

 

ข) ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 

บรษิทัไดด้อกเบยีรบัจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนระยะสนั บรษิทับรหิารความเสยีงจาก

อตัราดอกเบยีโดยการฝากเงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนโดยให้มรีะยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอน

และอตัราดอกเบยีทแีตกต่างกนั บรษิทัไม่มสีนิทรพัยท์ตีอ้งอ้างองิอตัราดอกเบยีอย่างมสีาระสาํคญั 
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ค) ความเสียงจากสินเชือ 

 

บรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของความเสยีงดา้นการใหส้นิเชอืทเีกดิจากลูกหนีการคา้ เนืองจากบรษิทัมลีูกคา้จํานวน

มากรายทคีรอบคลุมถงึลูกคา้ทเีป็นผูผ้ลติ ผูจ้ดัจําหน่ายและผูบ้รโิภค ฝ่ายบรหิารเชอืว่าไม่มคีวามเสยีงจากการให้

สนิเชอืในลูกหนีการคา้มากไปกว่าจํานวนทสีํารองไวเ้ผอืการเรยีกชําระหนีไม่ได ้

 

บริษัทไม่มีความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชอืทีเกียวข้องกับเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบริษัท 

ฝากเงนิไว้กับสถาบันทางการเงินทีน่าเชอืถือหลายแห่ง โดยนโยบายของบริษัทจะจํากัดความเสยีงโดยการ

กระจายเงินฝากไม่จํากัดเฉพาะสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึง และสําหรบัเงนิสดส่วนเกินจะนําไปลงทุนใน 

เงนิลงทุนทมีคีวามเสยีงตําหรอืเงนิลงทุนทมีคีวามน่าเชอืถอืสูงทคีรบกําหนดชําระ 90 วนั บรษิทัไม่เคยประสบผล

ขาดทุนจากเงนิลงทุนดงักล่าว  

 

ง) ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

บรษิทับรหิารจํานวนเงนิสดทมีอีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์มีตีลาดรองรบัโดยการหาแหล่งเงนิทุน

แสดงให้เห็นได้จากการทมีวีงเงนิในการกู้ยมืทไีด้มกีารตกลงไว้แล้วอย่างเพยีงพอ และความสามารถในการปิด

สถานะทางการตลาด 

 

3.2 มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหนีสินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนีและเจ้าหนีการค้า  

ลูกหนีและเจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั ลูกหนีและเจา้หนีอนื ซงึเป็นรายการของสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีสนิหมุนเวยีน 

จงึมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

 

3.3 การจดัการความเสียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิัทนันเพอืดํารงไวซ้ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืองของ

บรษิทัเพอืสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้มีสี่วนได้เสยีอนื และเพอืดํารงไวซ้งึโครงสรา้งของทุนที

เหมาะสมเพอืลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

 

4 ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั ข้อสมมติฐาน การใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนืองและอยู่บนพนืฐานของประสบการณ์ใน

อดตีและปัจจยัอนื ๆ ซงึรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทเีชอืว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน 
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4.1  มูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถูกประมาณโดยดุลยพินิจและ

ประสบการณ์ของผู้บรหิาร เมอืผูบ้รหิารคดิว่าอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืจรงิมคีวามแตกต่างจากประมาณการ

ทใีชใ้นการคดิค่าเสอืมราคา กจ็ะมกีารปรบัปรุงโดยใช้วธิเีปลียนทนัท ีเนืองจากการลงทุนในทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ของ

บรษิัทมสีาระสําคญั ผลแตกต่างจากสงิทเีกิดขนึจรงิและประมาณการของอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอือาจจะมี

ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานทงัในแง่บวกและลบ 

 

สําหรบัมลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนืของเครอืงจกัรและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารไดม้กีารพจิารณาโดยประเมนิข้อบ่งชขีองการดอ้ย

ค่าจากแหล่งขอ้มลูภายในและภายนอก เช่น การเปลยีนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัทจีะส่งผลกระทบทางลบต่อบรษิทัซงึเกดิขนึ

ในระหว่างงวดหรอืจะเกดิขนึในอนาคตอนัใกล้ หลกัฐานทแีสดงใหเ้หน็ว่าสนิทรพัย ์ลา้สมยั หรอืชํารุดเสยีหายทางกายภาพ  

ซงึปัจจยัเหล่านีอาจส่งผลต่อมูลค่าทอีาจจะได้รบัคนืหรอืการดอ้ยค่า  

 

4.2  การด้อยค่าของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

บรษิทัทดสอบการดอ้ยค่าของทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ เมอืมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชว่ีาราคาตามบญัชอีาจสูงกว่า

มลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื มูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทกี่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการคาํนวณมูลค่า

จากการใช ้การคํานวณนีใชป้ระมาณการกระแสเงินสดซงึอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง

ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 

 

4.3  การบนัทึกราคาทุนของอาคารโรงงาน เครืองจกัร และอปุกรณ์ 

 

การบันทึกราคาทุนของอาคารโรงงาน เครืองจกัร และอุปกรณ์ประกอบด้วยการซือเครอืงจักรและอุปกรณ์ใหม่ และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทเีกียวข้องกบัการก่อสรา้ง ซงึฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าค่าใชจ่้ายเหล่านีควร

เป็นส่วนหนึงของต้นทุนสนิทรพัยต์ามทกํีาหนดไว้ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี16 เรอืงทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์หรอืไม่ 

 

4.4  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขนึอยู่กับหลายปัจจัยทีใช้ในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิานหลายตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิานเกยีวกบัอตัราคดิลด การเปลยีนแปลงของขอ้สมมตฐิานเหล่านี

จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

บริษัทได้พิจารณาอัตราคดิลดทเีหมาะสมในแต่ละปี ซึงได้แก่อตัราดอกเบียทคีวรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงนิสดทคีาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพนับําเหน็จบํานาญ ในการพจิารณาอตัราคดิลดทเีหมาะสมบรษิัท

พจิารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึงเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทตี้องจ่ายชําระผลประโยชน์

เมอืเกษยีณอายุ และมอีายุครบกําหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทตี้องจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานทเีกยีวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลักอืน ๆ สําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอ้างองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ข้อมูลเพมิเติม

เปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 12 
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5 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธรุกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบรษิัทประกอบดว้ยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครอืงบิน บรษิัทมฐีานการผลติในประเทศ

ไทยโดยแยกส่วนงานธุรกจิตามตลาดการจําหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขายส่งออกต่างประเทศ

เป็นการขายใหบ้รษิทัทเีกยีวขอ้งกนัและการขายภายในประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัทไีม่เกยีวขอ้งกนั ผูบ้รหิารเชอืว่าไม่มคีวาม

แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกิจหรอืส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัในอดตีและการใชดุ้ลยพนิิจเกยีวกบับรษิทั ดงันัน บรษิทัจงึเสนอขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทาง

ภูมศิาสตรท์ใีชเ้กณฑ์สถานทตีงัของตลาดเพยีงรปูแบบเดยีว ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการ

ผูจ้ดัการสาํหรบัการประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณาจากกําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้

 

 การขาย การขายส่งออก  

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 บาท บาท บาท 

    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

    

รายไดจ้ากการขาย 1,439,670,211 2,452,525,358 3,892,195,569 

    

กําไรขนัตน้ตามส่วนงาน  179,336,538 341,421,651 520,758,189 

(ค่าใชจ่้าย)/รายไดอ้นืทไีม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (597,928,010) 

กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้   (77,169,821) 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ (Point in time) 1,439,670,211 2,452,525,358 3,892,195,569 

    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

    

รายไดจ้ากการขาย 1,372,857,317 2,485,987,752 3,858,845,069 

    

กําไรขนัตน้ตามส่วนงาน  308,887,496 290,795,405 599,682,901 

ต้นทุน/รายไดอ้นืทไีม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (552,850,085) 

กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้   46,832,816 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ (Point in time) 1,372,857,317 2,485,987,752 3,858,845,069 

 

ข้อมูลเกียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมรีายได้จากลูกคา้รายใหญ่ใหญ่ซงึเป็นบริษัททเีกยีวขอ้งกนัจํานวน 2 ราย 

เป็นจํานวนเงนิ 1,501 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของรายไดร้วม (พ.ศ. 2561 : จํานวน 1,425 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37 ของ

รายไดร้วม) 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงนิสด 38,976 250,000 

เงนิฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 33,822,381 37,529,690 

 - ออมทรพัย ์ 320,210,699 161,198,207 

 354,072,056 198,977,897 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์มีอัตราดอกเบียถัวเฉลียถ่วงนําหนักร้อยละ 0.55 ต่อปี 

(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.23 ต่อปี) 

 

7 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สทุธิ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ลูกหนกีารคา้ - กจิการอนื 219,919,934 195,934,860 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (16,127,018) (8,389,118) 

 203,792,916 187,545,742 

ลูกหนกีารคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 343,395,092 398,701,934 

ลูกหนกีจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 119,535,142 102,830,821 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 6,014,572 6,841,978 

เงนิทดรองจา่ย 5,978,955 4,921,086 

ลูกหนอีนื 12,762,275 6,191,791 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธ ิ 691,478,952 707,033,352 
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ลูกหนกีารคา้แยกตามอายุหนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื   

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 183,992,275 176,694,956 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 17,600,865 10,780,678 

3 - 12 เดอืน 4,520,203 7,649,803 

เกนิกว่า 12 เดอืน 13,806,591 809,423 

 219,919,934 195,934,860 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (16,127,018) (8,389,118) 

 203,792,916 187,545,742 

   

ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 321,060,211 381,822,072 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 21,813,824 16,345,381 

3 - 12 เดอืน 425,669 410,663 

เกนิกว่า 12 เดอืน 95,388 123,818 

 343,395,092 398,701,934 

 

8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

วตัถุดบิ 196,250,543 237,506,443 

อะไหล่ 221,153,580 243,559,339 

สนิคา้ระหว่างผลติ 71,907,199 53,520,637 

สนิคา้สาํเรจ็รูป 404,679,176 238,689,186 

สนิคา้ระหว่างทาง 107,663,332 163,812,134 

 1,002,653,830 937,087,739 

หกั ค่าเผอืมลูค่าสุทธทิคีาดว่าจะไดร้บั - เคลอืนไหวชา้ (25,008,658) (17,014,611) 

                                           - มลูค่าสุทธทิจีะไดร้บั (6,572,490) (7,046,316) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 971,072,682 913,026,812 

 

ต้นทุนของสนิคา้ทรีบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจํานวน 3,355,271,761 บาท (พ.ศ. 2561 : 3,274,808,022 บาท) 
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9 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 ทีดิน ส่วนปรบัปรุง เครอืงจกัร เครืองตกแต่ง ติดตงั  งานระหว่างก่อสร้าง  

 ทีดิน และอาคาร และอปุกรณ์ และอปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ และระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561       

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

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

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

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

       

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

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

ซอืสนิทรพัย ์ - - 1,373,369 - 731,416,963 732,790,332 

โอนสนิทรพัย ์ 359,346,423 1,106,537,452 - - (1,465,883,875) - 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (2,239,330) - - - (2,239,330) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (1,377,284) - - - (1,377,284) 

ด้อยค่าสนิทรพัย ์ - (18,646,709) - - - (18,646,709) 

ค่าเสอืมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (35,643,647) (218,606,095) (11,120,016) (814,166) - (266,183,924) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,001,015,839 2,203,606,887 22,060,587 4,733,578 642,077,371 3,873,494,262 

       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 1,543,988,854 6,536,224,533 92,198,016 15,441,540 642,077,371 8,829,930,314 

หกั ค่าเสอืมราคาสะสม (542,973,015) (4,289,828,210) (70,137,399) (10,707,962) - (4,913,646,586) 

 ค่าเผอืการดอ้ยค่า - (42,789,436) (30) - - (42,789,466) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,001,015,839 2,203,606,887 22,060,587 4,733,578 642,077,371 3,873,494,262 
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 ทีดิน ส่วนปรบัปรุง เครอืงจกัร เครืองตกแต่ง ติดตงั  งานระหว่างก่อสร้าง  

 ทีดิน และอาคาร และอปุกรณ์ และอปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ และระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,001,015,839 2,203,606,887 22,060,587 4,733,578 642,077,371 3,873,494,262 

ซอืสนิทรพัย ์ - 3,349,576 - 4,491,907 468,078,363 475,919,846 

โอนสนิทรพัย ์ 39,269,054 499,804,771 4,895,265 - (543,969,090) - 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (3) - - - (3) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (657,978) - - - - (657,978) 

ค่าเสอืมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (39,638,578) (262,103,308) (7,766,832) (814,164) - (310,322,882) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 999,988,337 2,444,657,923 19,189,020 8,411,321 566,186,644 4,038,433,245 

       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 1,582,584,497 7,023,285,626 97,093,281 19,933,447 566,186,644 9,289,083,495 

หกั ค่าเสอืมราคาสะสม (582,596,160) (4,535,838,267) (77,904,231) (11,522,126) - (5,207,860,784) 

 ค่าเผอืการดอ้ยค่า - (42,789,436) (30) - - (42,789,466) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 999,988,337 2,444,657,923 19,189,020 8,411,321 566,186,644 4,038,433,245 

 

ค่าเสือมราคาจํานวน 310,322,882 บาท ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขาย จํานวน 290,928,777 บาท (พ.ศ. 2561 : 246,223,723 บาท) และถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 

19,394,105 บาท (พ.ศ. 2561 : 19,960,201 บาท) 

 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทพบข้อบ่งชเีรอืงการด้อยค่าของทดีิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงใช้ผลิตยางรถยนต์เป็นส่วนใหญ ่

เนืองจากผลประกอบการขาดทุนในปี ปัจจุบัน สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีเท่ากับ 1,589 ล้านบาท  

จากการทดสอบ บรษิทัไม่พบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าว ขอ้สมมตฐิานทสีําคญัทใีชใ้นการประเมนิการดอ้ยค่ามดีงันี 

 

   ร้อยละ 

    

อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลยี   15.00 

อตัราคดิลด   10.50 

 

10 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ 

 

   บาท 

    

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน   149,309,483 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม   (148,709,694) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ   599,789 

    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

มลูค่าสุทธติามบญัชยีกมา   599,789 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 18)   (175,623) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ   424,166 

    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน   149,309,483 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม   (148,885,317) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ   424,166 

    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

มลูค่าสุทธติามบญัชยีกมา   424,166 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 18)   (130,153) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ   294,013 

    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน   149,309,483 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม   (149,015,470) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ   294,013 

 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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11 เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิในประเทศไทยจํานวน 630 ล้านบาท โดยมอีัตรา

ดอกเบยีรอ้ยละ 2.58 ต่อปี โดยเงนิกูย้มืดงักล่าวและดอกเบยีทเีกยีวขอ้งจะครบกําหนดชําระภายในวนัท ี3 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 

12 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เจา้หนีการคา้ - กจิการอนื 567,019,750 619,336,316 

เจา้หนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 79,204,377 118,748,773 

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 64,312,943 48,703,261 

เจา้หนีค่าซอือาคารและอุปกรณ์ - กจิการอนื 60,014,793 127,624,381 

เจา้หนีค่าซอือาคารและอุปกรณ์ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 27) 11,013,602 44,888,880 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 159,387,183 173,583,858 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 940,952,648 1,132,885,469 

 

13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างปีสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน ี

 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 687,670,960 - 

เพมิขนึระหว่างปี - 692,113,430 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (23,291,700) (4,442,470) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 664,379,260 687,670,960 

 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศเป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 

21 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพอืนําเงนิทไีดไ้ปใชใ้นการดําเนินงาน และก่อสรา้งโรงงาน เงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวมกีําหนดชําระคนื

ภายใน 72 เดอืนนับจากวนัเบิกเงนิกู้ครงัแรก เงินกู้ยมืมอีตัราดอกเบยีระหว่างร้อยละ BIBOR บวกอตัราส่วนเพมิร้อยละ 2.40 

ต่อปี และรอ้ยละ LIBOR บวกอตัราส่วนเพมิรอ้ยละ 2.80 ต่อปี บรษิัทใหญ่ของบรษิทัได้ออกหนังสอืรบัทราบภาระหนีสนิใหแ้ก่

สถาบนัการเงนิ เพอืยนืยนัความตงัใจทจีะไม่ขายหรอืจําหน่ายหุน้ในบรษิทัหรอืสนิทรพัย์ทสีําคญัของบรษิทัโดยสมคัรใจ หนังสอื

รบัทราบภาระหนีสนิดงักล่าวระบุว่าบรษิัทแม่จะไม่รบัประกนัภาระผูกพนัใด ๆ หรอืเป็นการให้การรบัประกนัการปฏิบตัติามสญัญา 

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดกต็ามทบีรษิทัใหไ้วแ้ก่สถาบนัการเงนิ 

 

อตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิคอื รอ้ยละ 4.85 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.86 ต่อปี) 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกู้ยมืระยะยาวมดีงัต่อไปนี 
 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ครบกําหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 124,571,111 - 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 539,808,149 644,691,525 

ครบกําหนดหลงัจาก 5 ปี - 42,979,435 

 664,379,260 687,670,960 
 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทยีงัไม่เบกิใชจํ้านวน 3.7 ลา้นบาท ( พ.ศ. 2561 : 3.7 ลา้นบาท) 
 

14 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 17,082,442 11,964,176 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 79,458,946 63,317,728 

 96,541,388 75,281,904 

   

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะจ่ายชําระภายใน 12 เดอืน (2,256,368) (2,924,498) 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะจ่ายชําระเกนิกว่า 12 เดอืน (47,407,752) (49,282,882) 

 (49,664,120) (52,207,380) 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 46,877,268 23,074,524 
 

รายการเคลอืนไหวของภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ณ วนัที 1 มกราคม 23,074,524 8,075,515 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุน 17,900,916 6,414,133 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 5,901,828 8,584,876 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 46,877,268 23,074,524 

 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายการเคลอืนไหวของสนิทรพัย์และหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี 
 

 สาํรองลูกหนีและ สาํรอง ค่าเสือมราคา การด้อยคา่   

 สินค้าคงเหลือ หนีสินอืน ๆ อปุกรณ์ ของสินทรพัย ์ ขาดทุนสะสม รวม 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 9,779,554 48,904,006 - 4,828,551 - 63,512,111 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุน (3,289,545) 2,745,120 - 3,729,342 - 3,184,917 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - 8,584,876 - - - 8,584,876 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 6,490,009 60,234,002 - 8,557,893 - 75,281,904 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุน 4,473,086 5,944,501 - - 4,940,069 15,357,656 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - 5,901,828 - - - 5,901,828 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 10,963,095 72,080,331 - 8,557,893 4,940,069 96,541,388 

       

หนีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี       

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - (55,436,596) - - (55,436,596) 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุน - - 3,229,216 - - 3,229,216 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - - (52,207,380) - - (52,207,380) 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุน - - 2,543,260 - - 2,543,260 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - - (49,664,120) - - (49,664,120) 

       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 10,963,095 72,080,331 (49,664,120) 8,557,893 4,940,069 46,877,268 

 

บรษิัทรบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชเีฉพาะรายการทีผู้บรหิารเห็นว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทบีรษิัทจะได้รบั

ประโยชน์ในอนาคตจากกําไรจากการดําเนินงานของบรษิทั 
 

15 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ:   

   สํารองเงนิทุนสะสม 107,452,087 92,193,493 

   สํารองเงนิบําเหน็จพนักงานทเีกษียณอายุ 197,773,137 152,415,268 

 305,225,224 244,608,761 
   

กําไรหรอืขาดทุนทรีวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน:   

   เงนิทุนสะสม 17,423,608 18,643,810 

   เงนิบําเหน็จพนักงานทเีกษยีณอายุ 47,761,611 12,431,299 

 65,185,219 31,075,109 
   

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบั:   

   เงนิทุนสะสม 11,767,305 5,725,157 

   เงนิบําเหน็จพนักงานทเีกษยีณอายุ 17,741,835 37,199,222 

 29,509,140 42,924,379 
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รายการเคลอืนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทกํีาหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท ี1 มกราคม 244,608,761 187,768,315 

ต้นทุนบรกิารปัจจุบนั 27,904,215 26,580,563 

ต้นทุนบรกิารในอดตี 31,300,942 - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 5,980,062 4,494,546 

การวดัมลูค่าใหม ่   

   ขาดทุนทเีกดิจากการเปลยีนแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ 1,474,469 - 

   ขาดทุนทเีกดิจากการเปลยีนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 28,929,487 - 

   (กําไร)ขาดทุนทเีกดิจากประสบการณ์ (894,816) 42,924,379 

จ่ายผลประโยชน์ (34,077,896) (17,159,042) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 305,225,224 244,608,761 
 

เมอืวนัท ี5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผล

บงัคบัใชเ้มอืพน้กําหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลยีนแปลงทสีาํคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยสําหรบัพนักงาน

ทเีกษียณอายุและมอีายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีจะเปลยีนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 400 วนัของ

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ผลกระทบของการเปลยีนแปลงจํานวน 31.3 ลา้นบาทไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนบรกิารในอดตีในระหว่างปี 
 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทใีช ้มดีงันี  
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.50 รอ้ยละ 2.50 

อตัราการเพมิขนึของเงนิเดอืนทคีาดไว ้ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
 

  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้

 การเปลียนแปลงในข้อสมมติ การเพิมขนึของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 บาท บาท บาท บาท 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ลดลง ลดลง เพมิขนึ เพมิขนึ 

   9,595,582 11,051,383 10,357,547 10,444,809 

อตัราการเพมิขนึของเงนิเดอืนทคีาดไว ้ รอ้ยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 เพมิขนึ เพมิขนึ ลดลง ลดลง 

   10,150,242 8,327,628 9,505,829 6,648,544 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึง ขณะทใีห้ข้อสมมติอืนคงทีในทาง

ปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากทจีะเกิดขนึ และการเปลยีนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทกํีาหนดไวท้มีตี่อการเปลียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทกํีาหนดไวค้ํานวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  

ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนีสนิทรีบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิใีชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลยีนแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 10 ปี (พ.ศ. 2561 : 9 ปี) 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

   ส่วนเกิน 

 จาํนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น 

 หุ้นสามญั บาท บาท 

    

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 7,400,000 74,000,000 92,000,000 

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดซึงมีราคามูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2561 : 10 บาท) มีจํานวน 7,400,000 หุ้น  

หุน้ทงัหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว 

 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในกรณีทบีรษิัทเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าทจีดทะเบียนไว ้

บรษิทัต้องนําค่าหุน้ส่วนเกนินีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกนิมลูค่าหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่าหุน้นีจะนําไปจ่ายเงนิปันผลไม่ได ้

 

17 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนีไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

18 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

วตัถุดบิและวสัดุสนิเปลอืงใชไ้ป 1,389,271,197 1,389,137,829 

การเปลยีนแปลงของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา 124,098,285 37,380,825 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัพนักงาน 656,008,360 624,704,753 

ค่าเสอืมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 9) 310,322,882 266,183,924 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 130,153 175,623 
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19 รายได้อืน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ดอกเบยีรบั 1,118,671 482,241 

อนื ๆ 16,205,566 7,820,471 

รวมรายไดอ้นื 17,324,237 8,302,712 

 

20 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ตวัสญัญาใชเ้งนิ 18,906,337 345,566 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29,578,081 - 

รวมตน้ทุนทางการเงนิ 48,484,418 345,566 

 

21 ภาษีเงินได ้

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั   

   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษีสําหรบัปี - 20,754,698 

   การปรบัปรุงจากปีก่อน 1,326,722 (1,312,471) 

   

   รวมภาษีเงนิไดปี้ปัจจุบนั 1,326,722 19,442,227 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   

   สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชลีดลง (15,357,656) (3,184,916) 

   หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีพมิขนึ (2,543,260) (3,229,216) 

   

รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (17,900,916) (6,414,132) 

   

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (16,574,194) 13,028,095 
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ผลต่างระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีทคีํานวณจากกําไรทางบญัชใีนอตัรารอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20) และค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้

ทแีสดงไว ้มรีายละเอยีดดงันี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได ้ (77,169,821) 46,832,816 

   

ภาษเีงนิไดจ้ากกําไรทางบญัช ี (15,433,964) 9,366,563 

ผลกระทบ   

   รายไดท้ไีม่ต้องเสยีภาษี (3,525,270) - 

   ค่าใชจ่้ายทไีม่สามารถหกัภาษี 1,058,318 4,974,003 

   ปรบัปรุงภาษเีงนิไดใ้นงวดก่อน 1,326,722 (1,312,471) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (16,574,194) 13,028,095 

 

22 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการสาํหรบัผลติยางเรเดยีลสาํหรบัเครอืงบนิ สทิธปิระโยชน์ทสีําคญั

ทไีดร้บัไดแ้ก่ การไดร้บัยกเว้นอากรขาเขา้สําหรบัเครอืงจกัรตามทคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตักิารไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรต่าง 

ๆ รวมทงัการได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธเิป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทเีรมิมรีายได้จากกิจการทไีด้รบั

การส่งเสรมินัน ในฐานะทเีป็นบรษิทัทไีดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามเงอืนไขและขอ้กําหนดต่าง ๆ ตามที

ระบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

 

รายไดแ้ยกตามรายไดท้ไีดร้บัการส่งเสรมิและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนแสดงไดด้งันี 

 

 

สาํหรบัปีสินสุด 

รายได้ทีได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

รายได้ทีไม่ไดร้บั 

การส่งเสริมการลงทุน 

 

รวมรายได้ 

   วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2561 

บาท 

       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 3,497,928 - 1,436,172,283 1,372,857,317 1,439,670,211 1,372,857,317 

รายไดจ้ากการส่งออก 265,061,715 109,071,335 2,187,463,643 2,376,916,417 2,452,525,358 2,485,987,752 

       

 268,559,643 109,071,335 3,623,635,926 3,749,773,734 3,892,195,569 3,858,845,069 
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23 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสุทธทิเีป็นของผูถ้ือหุน้สามญัด้วยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก 

ทถีอืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่างปี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

กําไร(ขาดทุน)สุทธทิเีป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) (60,595,627) 33,804,721 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนักทถีอืโดยผูถ้อืหุน้ระหว่างปี (หุน้) 7,400,000 7,400,000 

   

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) (8.19) 4.57 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีทนํีาเสนอรายงาน 

 

24 เงินปันผลจ่าย 

 

จากการประชุมผูถ้อืสามญัหุน้เมอืวนัท ี30 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสม

ของปี พ.ศ. 2561 จํานวน 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจํานวน 37 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมือวันท ี 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

จากการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัเมอืวนัท ี25 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสม

ของปี พ.ศ. 2560 จํานวน 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจํานวน 148 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมือวนัท ี 

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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25 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)สุทธกิ่อนภาษีเงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานมดีงัต่อไปนี 

 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมายเหตุ บาท บาท 

    

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษเีงนิได ้  (77,169,821) 46,832,816 

รายการปรบัปรุง    

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู   7,737,900 (26,856,002) 

ค่าเผอืมลูค่าสุทธทิคีาดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื  7,520,221 10,408,278 

ค่าเสอืมราคา  9 310,322,882 266,183,924 

กําไรจากการจําหน่ายเครอืงจกัรและอุปกรณ์  (2,613,244) (400,635) 

ตดัจําหน่ายอุปกรณ์  9 657,978 1,377,284 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 9 - 18,646,709 

ค่าตดัจําหน่าย 10 130,153 175,623 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 15 65,185,219 31,075,109 

รายไดด้อกเบยี 19 (1,118,671) (482,241) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 20 48,484,418 345,566 

(กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ  (14,791,849) 7,131,294 

    

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน    

- ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื  1,134,074 220,446,453 

- สนิคา้คงเหลอื   (65,566,091) (69,946,100) 

- ภาษีมลูค่าเพมิรอขอคนื  210,927,395 (129,389,481) 

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื   (1,678,131) 2,312,933 

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื   (178,904) (4,436,892) 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื  (90,989,123) (9,309,120) 

- ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจ่ีายคา้งจ่าย  (1,719,018) 6,270,082 

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื  (253,234) (329,500) 

- สํารองภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 15 (34,077,896) (17,159,042) 

เงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน  361,944,258 352,897,058 

ดอกเบยีรบั  1,118,671 482,241 

จ่ายภาษเีงนิได ้  (11,416,630) (49,620,187) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน  351,646,299 303,759,112 
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26 ภาระผกูพนั 

 

การคาํประกนักบัธนาคาร 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมภีาระผูกพนัจากการคําประกนักบัธนาคารเป็นจํานวนเงนิ 23.9 ล้านบาท และ 10,000 

เหรยีญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2561 : 19.4 ลา้นบาท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) 

 

นอกจากนีในระหว่างปีบริษัทได้รบัเงนิภาษีมูลค่าเพิมทอียู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสรรพากรเป็นจํานวนเงนิ 139 ล้านบาท 

เพอืให้ได้รบัเงนิคืนภาษีมูลค่าเพิมก่อนตรวจสอบแล้วเสร็จ โดยบรษิัทแม่ได้ให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงในประเทศไทยออก

หนังสอืคาํประกนัใหก้รมสรรพากรจํานวน 139 ลา้นบาทเพอืคาํประกนัเงนิภาษีมลูค่าเพมิก่อนตรวจสอบแล้วเสรจ็ 

 

ภาระผกูพนัด้านการลงทุน 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมภีาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครอืงจกัรและอุปกรณ์เป็นจํานวนเงนิรวมทงัสนิ 102 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2561 : 92 ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

บรษิทัไดท้ําสญัญาเช่าดําเนินงานทเีกยีวขอ้งกบัอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ สญัญาเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลาระหว่าง 1 ปีถงึ 

5 ปี และสญัญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุสญัญาเช่าไดใ้นอตัราตลาด  

 

จํานวนเงนิขนัตําทตีอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินงานมดีงันี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ภายใน 1 ปี 14,537,765 17,380,614 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 6,594,670 18,807,150 

 21,132,435 36,187,764 

 

27 รายการกบักิจการทีเกียวข้องกนั 

 

บุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนักบับรษิัทหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทมีอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถงึบรษิทัททีําหน้าทถีอืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการที

เป็นบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี บุคคลหรอืกิจการทเีกยีวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บรษิทัร่วมและบุคคลซงึถอืหุ้นทมีี

สทิธิออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับรษิัท ผูบ้รหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงาน

ของบรษิทั ตลอดทงัสมาชกิในครอบครวัทใีกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทเีกยีวขอ้งกบับุคคลเหล่านัน 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนือหาของ

ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
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บรษิัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึงตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้น 

ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 66.79 ของจํานวนหุน้ของบรษิทัทอีอกจําหน่าย 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทมีสีาระสาํคญักบักจิการทเีกยีวขอ้งกนั 
 

ก) รายได้จากการขาย 
 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้สาํเรจ็รูป   

   บรษิทัใหญ่ 563,642,957 576,778,968 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 1,888,824,765 1,909,208,784 

 2,452,467,722 2,485,987,752 
   

รายไดจ้ากการขายเครอืงจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ่ - 919,843 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 7,078,663 3,721,794 

 7,078,663 4,641,637 
 

ข) การซือสินค้าและบริการ 
 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ซอืวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รูป   

   บรษิทัใหญ่ 283,603,163 121,169,736 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 303,072,480 322,597,053 

 586,675,643 443,766,789 
   

ซอืเครอืงจกัรและอะไหล่เครอืงจกัร   

   บรษิทัใหญ่ 37,607,745 102,506,022 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 87,206,946 78,299,360 

 124,814,691 180,805,382 
   

ค่าสทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 160,034,596 167,245,056 
   

ค่าบรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 38,081,867 31,936,616 
   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 164,561,365 157,607,558 
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ค) ยอดค้างชาํระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ลูกหนกีารคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 58,878,214 167,985,625 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 284,516,878 230,716,309 

 343,395,092 398,701,934 

   

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 38,907,250 74,375,503 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 80,627,892 28,455,318 

 119,535,142 102,830,821 

   

เจา้หนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 54,794,540 29,143,243 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 24,409,837 89,605,530 

 79,204,377 118,748,773 

   

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 39,325,948 34,691,290 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 24,986,995 14,011,971 

 64,312,943 48,703,261 

   

เจา้หนีค่าซอือาคารและอุปกรณ์   

   บรษิทัใหญ่ 3,312,011 32,028,451 

   บรษิทัทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 7,701,591 12,860,429 

 11,013,602 44,888,880 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสนัอนื 43,554,094 45,404,338 

เงนิทุนสะสมและผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 1,517,793 6,555,771 

 45,071,887 51,960,109 

 

 


